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Kära medlemmar!
 
Nu står vintern inför dörren. Här i Borlänge har vi haft första snön för årstiden 
och julbelysningen har satts upp. Snart är det jul och nyår.
 
Vår förening står inför nya tider och vi är i stort behov av nya ledamöter inför 
årsmötet som kommer att ske i mars 2020. Känner ni någon som skulle vilja 
delta i det framtida arbetet med Dalarnas Författarförbund och litteraturen i 
Dalarna så tveka inte att kontakta oss på 
dalarnasforfattarforbund@gmail.com
 
Kanske ni själva är intresserade av att arbeta i styrelsen? Tveka inte. För 
föreningens överlevnad behövs en styrelse med ledamöter.
 
Det finns många intressanta idéer om hur vi kan arbeta och utveckla Dalarnas 
Författarförbund och det kommer att bli en stor fråga för vår förening under 
nästa år.
 
Med detta i tankarna önskar jag en God Jul och ett Gott Nytt År.
 
 Allt gott
 
 William C. Woxlin

Ordföranden har ordet

Foto: 
Dagmar Montelius
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      Staden
  där havet speglar orosmolnens djupa svärta 
  ekar si nnets mörker matt mot himmel och hav 
  allt medan ljusa moln tänder staden i fjärran 
 
  staden skimrar bländar likt en hägring svävar 
  föder evig längtan lockar 
 
  bländad av stadens skimmer jag blev förledd 
  nu fångad fast tagen av stadens magiska makt

  
  Inger Tengqvist



  5

Bild på motstående sida: August Strindberg: Staden, 1903, olja 
på duk, Nationalmuseum, Stockholm. Foto: Nationalmuseum 

    Vägen

Kan någon 
visa mig vägen
Jag har kommit
litet på sned

Alla ruskar
på huvudet
och tror att
inte jag är med

För alla (många)
går i en riktning
som jag inte
 alls vill

Och dom 
som visade vägen
och som jag litade på
dom finns ej
längre till

Lars Skoglund 
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 “Tänkte byta tangentbord - 
 men varför blev det så här?” 
 
   Ingela Kjellberg

Jag blev väldigt frågande när min chef sade till mig: ” Du måste gå över till 
Psykiatriska kliniken, de behöver skrivhjälp omgående”. ”Ja visst”, svarade jag 
och gick till Psykiatriska kliniken och träffade chefen för läkarsekreterare. 
Hon såg ovanligt trevlig ut och var snyggt klädd. Hon hälsade mig välkommen 
med en hög röst och visade mig till ett rum där det satt tre andra sekreterare. 
Minsann, jag hade tur med mig och fick eget bord och egen skrivmaskin. ”Vi 
behöver snabb hjälp med vår journalskrivning”, sade Lena. ”Jag börjar skriva 
meddetsamma”, svarade jag.               

De andra sekreterarna skrev så det knattrade i luften och taket, det lät som 
ett bombanfall. När vi hade skrivit i två timmar var det lunch. Ulla och An-
nika, de andra sekreterarna, bjöd in mig till lunch och jag följde med dem till 
lunchrummet. Humöret var högt i tak och de bjöd på kaffe efter lunchen. De 
frågade om jag ville komma och hjälpa dem nästkommande två månader. Jag 
blev jätteglad att de frågade för jag kände att här var det intressant och kul att 
arbeta. Lite senare träffade jag en överläkare, tror hon hette Maria Savemo, som 
berättade om sin disputation vilket lät väldigt intressant. 

Själv var jag upptagen av Mozart och Haydens kadenser för jag planerade att 
söka in till Musikhögskolan efter detta vikariat. Jag hade sonater och Bach 
fugor i mitt headset, jag lyssnade och sjöng Mozart sonater samtidigt som jag 
skrev journaler. Jag hade bestämt mig för att lämna detta vikariat och sedan 
studera musikvetenskap och söka till Musikhögskolan på piano. Någon sade 
till mig att jag aldrig kommer att klara mig. Konkurrensen är mer än stenhård. 
Jag svarade att jag säkert kommer att hitta en utväg.                  

Solen sänkte sig och jag satt i skrivrummet på psykiatriska kliniken tillsam-
mans med de andra sekreterarna och skrev journaler. De var entusiastiska och 
tyckte att jag skulle fortsätta som sekreterare. Ulla sade att man får det öde 
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man förtjänar. Jag var 25-år, smal och solbränd och jag kände att livet lekte Jag 
skulle säkert klara mig. Jag drömde om att bli en ny “världsberömd pianist”. 
Övertygad var jag om att inte fortsätta skriva maskin och absolut inte skriva 
medicinska journaler.

Två månader på psykiatriska kliniken som läkarsekreterare gick väldigt fort. 
Jag skrev medicinska journaler mellan 08.00-16.30 varje dag. Både klinikchef 
Lena Larsson och den andra sekreteraren sade till mig att det nog kommer 
att bli tufft att sadla om till musiker eller pianist. De menade att det är svårt 
att profilera sig efter att ha jobbat inom landstinget ett antal år vilket jag hade 
gjort. Nåväl, jag var karsk och svarade att den utmaningen tänker jag ta. Jag 
planerade att göra karriär som pianist.
 
Jag fick en stor bukett med rosor och ett vacker vitt kort skrivit med svart 
tuschpenna i skrivstil: ”Lycka till Ingela nu när du byter tangenter från skriv-
maskin till piano”. Inom mig tänkte jag: ”Tänk om jag inte klarar mig”. Nåväl, 
jag var ung och tuff och kände för att satsa med dubbla krafter för att nå mitt 
mål.

Tiden gick fort och jag satt vid pianot dag och natt och övade på mina pia-
nostycken. Joseph Haydn sonat i F-moll, Mazurka i ciss-moll av Chopin, Bach 
preludier och brutna treklanger och kromatiska skalor. Dagen D kom och an-
tagningsbevis till Musikvetenskap 20 p damp ner i brevlådan. Glad i hågen gick 
jag runt i staden och till slut bestämde jag mig för att posta antagningsbeviset 
och gick sedan och tog ut pengar på banken för att köpa kurslitteratur. Som tur 
var hade jag lite sparade pengar det tog ju lite tid innan studielånen betalades 
ut. 

Ingen rast och ingen ro. Min kära farmor avled samma dag som jag skulle bör-
ja på Lunds Universitet. Farmor blev 95 år och det var en lättnad för henne och 
andra nära anhöriga att hon slapp lida. Begravningen ägde rum precis en vecka 
efter inskrivningen på Universitetet. Visst var jag lite uppriven men fast beslut-
sam om att fullfölja mina planer på att söka pianoutbildning på musikhögs-
kolan.

Höstterminen gick fort, tentorna var svåra men jag klarade mig pre-
cis och fick en rest inför nästa termin. Blev godkänd i piano men hör 
och häpna de sade till mig att jag var för gammal. För att börja på 
musikhögskolan skulle man vara 19-20 år och jag var 27 år.  De rådde 
mig att söka till kantorsutbildning istället och börja studera orgel. Usch 
tänkte jag, nä det ville jag inte. Fortsätter på nästa sida



Varje dag lyssnade jag antingen på Mozart pianokonserter eller Chopin 
nocturne. Vi analyserade mycket wienklassisk musik, men sedan im-
pressionistisk och expressionistisk musik. Vi skrev uppsatser om olika 
kompositörers sätt att tonsätta. Hela jag var en ända levande musi-
kalisk bomb med klassisk pianomusik med symfonier av Beethoven, 
Mozart, och Lizt. Min mormor bad mig, snälla Ingela sluta upp med 
detta, fortsätt med ditt arbete som läkarsekreterare och inse att du inte 
har någon som helst chans att bli pianist. Jag lyssnade inte på mormor 
utan fortsatte att söka till Musikhögskolan 1 år till, men fick ge upp då 
jag inte blev antagen.  De sade en gång till att jag hade åldern emot mig 
och rådde mig att börja spela orgel och söka till kantorsutbildning vilket 
skulle vara mer passande med tanke på min ålder och tidigare utbild-
ning. 
                                               
Allting har sin ende och mormor gick och trillade omkull, Hon fick 
hjärtinfarkt och avled ganska omgående. Kanske eller ganska säkert att 
jag söker till en kyrkokantors utbildning istället, vi får väl se.                                      
Döden är inte slutet eller kanske början!

(Från föregående sida)
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Bilder som skickas in till Dalapennan måst ha en 
hög upplösning (300 punkter) för att kunna tryckas i 
tidningen. Bilder med låg upplösning blir fula i tryck. 
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böter.
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Nu är det december

den sista månaden på året, 
på alla år jag levt

snön har inte kommit än

Jag ser ut genom mitt fönster, 
det är gråa moln och dimma i hela staden

gruset, vinden och förkylningen i min hals 
säger mig att det snart är jul.

Jag måste handla julklappar

Jag vill ligga i din famn och andas                            
utan svårigheter

Du smeker min kind och håller om mig 
jag pratar med dig 
du pratar med mig

Vi träffas med släktingar och pratar, 
du och jag vandrar ensamma 
genom staden 
himlen faller 

Staden lyses upp  
av nya röda glödlampor 
de bytte ut dem förra veckan

jag ser på dig och du lyser

Matilda Blomquist

Juldikt



Efter en skrivarkurs i Svärdsjö

Djuren, stilla
Vaknar hastigt upp, drömmen om igen, igen. Ska, måste, vill, vill
Ett underligt ljus, korna betar, där fåren, nere i dälden 
Stilla, så lugna, ser dem andas, fylls av ro, tysthet som svävar 
 
I blomsterhandeln
Lina ropar hej och ler så där himla fint, går in dit förstås
Blundar, förnimmer, kanske en Burgundy Ice, dess doft och vaknar
Gömmer ett kronblad, dess tunnhet i handens grop, går ut igen, ut 
 
Svärdsjö Data och Hemelektronik AB
Ur butikens kropp, ett dunkelt innanmäte, kommer hastigt ut
Undersöker snabbt, gör något nu, men vadå? Förklarar för mig  
Jag nickar förstås, men förstår ju ingenting, och det förstår Hans 
 
Redaktionsmöte Församlingsbladet
Varmt kaffe förstås, förra Församlingsbladet, en utvärdering
Och så nästa blad: Vad och vem skriver i det? Angeläget, ja
Tänker. Vem läser? Någon finns nog där ute som ser våra ord
 
Styrelsemöte i Intresseföreningen
Vi som vill igen – skolan, sopor, handel, barn, och äldre, alla
Landsbygd leva – ja, fortsätta finnas, räknas, inte dö, bort, bort
Vi som vill igen runt det avlånga bordet, inte bort, bort, nej
 
Kråkan Kultur & Teater
Kultur – vad är det? inte bara ta emot, utan göra själv
Att spela en roll, eller flera på scenen, våga visa sig
Tillsammans förstås, kan vi agera, handla, leva våra liv
 
Skrivgruppen
Varmt kaffe förstås, någon har bakat bullar, omtänksamt, fint, glad
Vad har vi skrivit? Vad har vi läst sedan sist? Nya övningar 
Vi skrattar, lyssnar, kreativiteten lever, får ju inte dö 

Filmkväll i Församlingsgården
Trött efter lång dag, vill hem och läsa, sova, drömma i regnet
Men filmkväll igen – orkar och kan och vill jag? Eller sova nu  10



Ja, när jag ser dem, alla förväntansfulla, ler emot dem, ler 
 
”Gustav Vasa i Svärdsjö”
Sekunden innan, andas visst inte alls nu, så rädd för scenen
I det halvdunkla, doft av tidigare liv, ljus genom springor 
Pulsen så hastig, hjärtat slår, slår, slår och slår, före språnget ut  
 
Festtåget, midsommarafton
Där, där kommer de, ett långt, långt ringlande tåg, ser dem närma sig
Rött, grönt, gult, sämskskinn, band och hattar med brätten, fiolmusik-
en, stolta och glada. Vi vinkar, tillhöriga, men aldrig riktigt
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Satu Sundström

56 miljarder celler   
 en människas gärna        
Kan 56 miljarder ha fel     
när kärleken glöder pulserar o pirrar
56 miljarder som svänger i takt 
i en enda underbar ton
Då finns inga frågor mer
56 miljarder kan inte ha fel

Det sägs dock 
att kärleken sitter i hjärtat
Visst nog klappar det snabbt så det räcker
Andningen känns inte heller igen
när man tänker med hjärtat
på kärlekens vän
Nog är väl detta ett märkvärdigt under
som fyller tankar o stunder
Lever man nånsin med hela lekamen
då är det nu när livet pulserar

Torbjörn Rynéus

56 miljarder



  

  När tårarna faller 
   Heinz Richard 

Det är nu många år sedan jag höll mig med någon låt som jag 
kunde gråta till. Ett tag var det “Sometimes when we touch” och 
när Susanne Alfvengren sjöng den svenska varianten “När vi rör 
varann” hade den samma effekt. Jag tror dessa låtar gav mig en 
anledning att släppa på självkontrollen. Irmelin, en kollega, sa 
en gång att jag väckte motstridiga känslor hos henne. Hon tyckte 
att jag verkade vara hur stark och självsäker som helst, men ändå 
ville hon bara ta mig i knäet och klappa om mig. Då gav jag den 
delen av mig som behövde klappas om chansen att tala till den 
självsäkra delen och några ögonblick senare grät jag som ett barn. 
I Gestaltterapin talar man om topdog och underdog och vi har 
båda i oss. Jag lät lille Heinz tala om för store Heinz hur omed-
veten han var att det fanns andra sidor och hur lite hänsyn han 
tog till dem och resultatet var omskakande. 

Att jag grät till “Oh Mamy, oh Mamy, Mamy blue oh Mamy blue” 
fick sin förklaring efter det min mor hade gått bort. Jag insåg då 
att det hade varit en ensidig kärleksaffär mellan oss. En jobbig 
insikt som fick mig att se min uppväxt med andra ögon. 

Jag kan än idag inte hålla tårarna tillbaka på en begravning. Det 
är i ögonblicket, när man häller jord på kistan som det brister hos 
mig. Det går tillbaka till en begravning som jag var med på när 

12
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Fortsättning på nästa sida

jag var femton år. En kille i min ålder hade begått självmord och 
när hans mor skulle kasta de tre skoporna jord ner i graven hörde 
jag henne säga “Jag kan väl inte begrava mitt eget barn.” 

Vid ett tillfälle grät min fru och jag tillsammans. Vi hade fått reda 
på att hennes son, som höll på att ta flygcertifikat, hade störtat 
med skolflygplanet tillsammans med flygläraren. Tiden tills vi 
fick veta att han hade överlevt var en mardröm. 

Vid ett annat tillfälle önskade jag att min dotter Andrea hade 
hållit tyst. Vi hade sett “Bröderna Lejonhjärta” tillsammans och 
var på väg ut från Malmö Stadtsteater. Jag kan fortfarande höra 
henne säga högt och tydligt: “Men pappa, du gråter ju.” 

Foto: Dagmar Montelius
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Från föregående sida

Min son Chris och jag grät tillsammans, när han var 4 år. Han 
hade klämt fingret och grannen körde oss till närmaste vårdcen-
tral. Vi satt i baksätet, jag höll om honom och vi var lika ledsna. 
Doktorn skickade sen ut mig från behandlingsrummet innan han 
tog bort fingernageln. Antagligen förvärrade jag situationen. 

I dokumentären om Josefin Nilssons liv grät jag när systern 
berättade om sina försök att väcka Josefin till liv igen. För mig är 
det obegripligt att man efter en sån upplevelse kan fungera nor-
malt igen. Om man nu kan det. 

Jag har varit i Rom två gånger. Andra besöket i Vatikanen var 
en stor besvikelse. Tio år tidigare hade jag tillbringat nästan tre 
dagar i Peterskyrkan, i Sixtinska Kapellet, i museet och i det 
ofantliga pinakoteket. På tio år hade antalet turister mångfal-
digats, det hade blivit långa köer redan innan museet öppnades. 
Väl inne slussades man förbi konstverken i en bana mellan gula 
rep och det fanns nästan ingen möjlighet att stanna till om man 
ville studera något. Vid min första vistelse kunde jag strosa fritt 
bland målningarna och även gå tillbaka när jag ville ta mig en 
extra titt på något. Mest besviken var jag på grund av att jag inte 
kunde hitta den målning igen som vid första besöket hade gjort 
ett djup intryck på mig. Jag hade stått framför den länge, länge 
och tårarna bara rann. Det var en Pietà, en bild på vilken Maria 
har den döde Jesus i famnen. Tavlan var från 1500-talet och kon-
stnären hade i Marias ansikte fått fram både moderns oändliga 
kärlek och den gränslösa förtvivlan över sonens död. 

Rom är alltid en resa värd, men nästa gång åker jag dit bara om 
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jag får se målningen igen. Det är skönt att gråta emellanåt, men 
tack och lov är tillvaron inte bara gråt och tandagnisslan. 

. 

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

Tio år
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  Ledstjärnan

Du pratar vitt och brett

om att komma fram kliva ut

    se mitt eget ljus

höra den sanna rösten

svävande ord utan måsten

Du manar Följ själens kall

genom oåterkalleliga intervall

    följ mitt ledande ljus

sila kvicksand ur jantegropen

fånga äkthet bland ödeskornen

Du avslöjar heligt och hett

vart livslinjen borde lett

    hittar det inte

ur stjärnan som tänts

på himlen då jag fötts

Nerina Bersan



Skrutt

I korthus av frukter
bygger vi kärnhus på höjden
strävar mot utopiska himlar

skyddade bakom förgiftade skal
av smakfullt frestande form
söker vi svar i husets hjärta

lever av dess söta kött
dricker av dess söta saft

lever älskar äter dör

vartefter vi likt skrutt och rester
ruttnar i högen likt kompost

        Nerina Bersan

  17



  18

letar sig min längtan 
vad försöker jag nå 
bortom denna väntan

Vart ska jag gå 
när dörrarna tvärt stängs 
jag kan inte ens stå 
när alla bara trängs

Sträcker mig på tå 
söker den där fläcken 
som skulle få mig förstå 
men jag ser inga tecken

Lägger mig bara då 
på mossans mjuka bädd 
tänker att just så 
känns det att inte vara rädd

Ingen ska mig slå 
eller jaga mig mot kanten 
jag ska äntligen förstå 
och klättra uppför branten

Där uppe är himlen blå 
lättnad i min själ 
för alla är vi små 
och någon vill mig väl

In i varje vrå
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Jag finner ett strå 
som vajar i vinden 
tänk om vi vore två 
en kyss på kinden 
 
Men snart ska jag få 
förvandlas till en fjäril 
bara tänka på 
att flyga vart jag vill

Då ska jag nå 
bortom denna väntan 
kanske äntligen få gå 
vägen fram till gläntan

 
Då ska jag förstå 
var ljuset kommer ifrån 
världen är inte grå 
men allting är bara ett 
lån

Victoria Törnqvist
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