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Ansökningar till Lasse O`Månssons Naturastipendium 2017 
 

  Ej spec. Juni Juli Augusti 

Anne Öhrling Dersen x    

Eija Hetekivi x    
Hanna Söderblom x    
Jaqueline Levi x    
Joakim Sundh x    
Katharina Nordh x    
Moa Runnman    x 
Nikolina Nordin x    
RoseMarie Grundström  x  x 
Saga Hedberg x    
Stefan Danerek   x x 
Susanne Durlind x    

Åsa Knoge   x  

Sonia Hedstrand & Anna Kindbom x    

Michael Nilsson   x  

 



 CV 

 Anne Öhrling Dersen 

 B.1985 Gothenburg, Sweden Based: Amsterdam, Netherlands.
 Email: annedersen@gmail.com
 Web: www.imnotmessyimcreative.eu, www.workcentre232.nl 
             www.soundcloud.com/sanitary-t

EDUCATION
2012-2015 BFA Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam.
2010-2012 Preparatory Fine Art Course, Gerlesborgsskolan, Stockholm.
2008-2010 BA Illustration, Middlesex University, London.

EXHIBITIONS
Parades Gallery, Matsumoto,Japan, 2016.
Burning Out But Not Dying, Extrapool,Nijmegen, 2016.
Behind The Scenes, Museum Nacht, Amsterdam, 2015.
Hesitant Autonomy, Rietveld Academie, Amsterdam, 2015.
Lobotom, Doppelzimmer, Berlin, 2015.
C.Rockafellar Centre for Contemporary Art, Dresden, 2014.
OWS, Gallery Steinsland Berliner, Stockholm, 2014.
Recreational Recruitment,ZKU, Berlin 2013.
Rietveld Uncut at De Brakke Grond, Amsterdam 2012.
OWS, Gallery Steinsland Berliner, Stockholm, 2012.
Textival literature fest, Gothenburg, 2010.

LIVE_SETS / SANITARY (T)ISSUES
Extrapool, Nijmegen, June 2016.
Occi Bar, March 2016.
Togetherness For Chaos/Stichting Flat, Amsterdam, Feb 2016.
Vereniging De Vinger,Den Haag,Jan 2016.
Kulturhuset Oceanen,Gothenburg, Dec 2015.
Mindepartementet,Stockholm, Dec 2015.
The Pink House,Antwerp, Dec 2015.
Rush-Hour Records, Amsterdam, Nov 2015.

DJ_SETS / SANITARY (T)
Media Matic, Amsterdam, June, 2016.
New Conditions at Occii, Amsterdam, May, 2016.
Still Making Art at Occii, Amsterdam, April, 2016.
Gym Of Obsolete Technology at W139, Amsterdam, March 2016.
Party Mit Musik II, Amsterdam, Oct 2015
Open Art Route Zuidoost (b2b Fetter), Amsterdam, June 2015.
Hallo Gallo at Occii, Amsterdam, April 2015
Good Hair Festival at Troppen Museum, Amsterdam, July 2014
The Swedish Embassy(b2b Dj Shlucht), Den Haag, June 2013.
Nasa Project Space (b2b Dj Lonley), Amsterdam, March 2013.

ORGANIZATIONAL WORK
Collaborative Organization, Noise Reading Circle, Workcetre 232, 2016.
Booking and Promotion, April Fools Day, Butchers Tears, 2016.
Booking and Promotion, Bar Occii, 2016.
Initiator and organizer of Party Mit Music III, Workcentre 232,2016.
Initiator and organizer of Njurmannen/Facit/Sanitary(T)issues,Oceanen,2016.
Host and Collaborative organization, Such a nice unreadable project,Workcentre 232,2015.
Initiator and organizer, Occupational Hearing, Workcentre 232,2015.
Curator, Behind The Scenes,Heesterveld Creative Comunity,2015.
Host, Sveltesse Tour,Butchers Tears,2015.
Initiator of Party Mit Music II, Workcentre 232,2015.
Initiator and organizer of Party Mit Music I, Workcentre 232,2015.
Initiator and organizer of Post jam Clearence, Workcentre 232,2015.
Collaborative organization, Summer Party, Butchers Tears,2014.
Initiator and organizer of Skype Dj-Night, Butchers Tears, 2014.



Fra: Eija Hetekivi Olsson[eija.hetekivi.olsson@gmail.com]
Dato: 03.02.2017 09:55:24
Til: KFF[kulturfritid@sala.se]
Tittel: Vistelsestipendieansökan

Hallå! :)

Mitt namn är Eija. Jag är författare och letar just nu efter en fridfull plats där jag kan skriva på min tredje 

roman. Jag är ensamstående mamma och har svårt att få egentid och ro på hemmaplan till mitt skrivande. 

Min andra roman, Miira, som Norstedts förlag gav ut hösten 2016 fick fina recensioner (har det sagts, jag har 

inte läst dem), ABF:s Litteratur- och konststipendium, Svenska Akademiens stipendium, Samfundet De Nios 

julpris och nominerades till Svenska Dagbladets litteraturpris. Den ska också bli pjäs. 

Det hade varit störtskönt att få chansen att skriva vid Sala silvergruva. 

Med vänliga hälsningar:

Eija Hetekivi Olsson.

Bifogar CV.
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Ansökan om stipendium
den 22 mars 2017

Mitt liv består av ord som sätts samman till meningar och resulterar i berättelser. Jag har läst sedan 

jag var fem år gammal och när jag väl börjat slutade jag aldrig. Jag hade en bok bredvid sängen, en i 

soffan, en vid matbordet och en på badrummet. Jag läste när jag åt och jag läste när jag badade, jag 

läste på väg till något och jag läste i mellanrummen. Alla dessa berättelser gjorde någonting med mig. 

De gav mig luft under vingarna och lät mig upptäcka världen. De gav mig ett språk och en röst och de 

lärde mig om olika livsvillkor, men lika värde. De lärde mig om historia och om framtid, om kvinnor 

och om män. Och de lärde mig något om mig själv.

Sedan unga år har jag närt en dröm om att skriva en roman. Att bli författare. Jag skrev mycket, men 

allt hamnade i byrålådan. Ju äldre jag blev desto mer kritisk blev jag till litteraturen. Den var för snäv, 

för stilistisk, för trångsynt, för enfaldig. Ofta tänkte jag att det där skulle jag göra bättre själv. Och så 

bestämde jag mig för att göra det. Jag skriver nu på mitt första manus som handlar om det jag själv 

vill läsa om. Mitt hjärta slår för kvinnor och för feminism, för folktro och för magi, och genom mina 

goda vänner Miriam och Leah som jag nu skriver fram, ord för ord, mening för mening, vill jag berätta 

en historia som är jordnära och episk på samma gång. Jag är nyfiken på hur de kommer att hantera 

den och önskar att jag kan få veta hur berättelsen slutar. 

Eftersom jag sedan flera år är sjukskriven för utmattningssyndrom är min kapacitet starkt begränsad. 

Jag har små tidsfönster av energi varje dag mellan tvättmaskin och matlagning, läxläsning och 

skjutsande. Allt det där som är livet kommer emellan mig och min berättelse, och ofta ser jag framför 

mig hur vidunderligt det vore att komma bort från allt som kräver något av mig. Att vara helt ensam 

någonstans där livet är enklare och jag kan fokusera på att berätta min historia. Jag när också en 

stark längtan till nordligare trakter eftersom jag som inflyttad skåning saknar den natur jag växte upp 

med i Västergötland. Jag är övertygad om att älvorna skulle besöka mig om jag vore ensam bland 

skogarna och sjöarna, och att jag bättre skulle kunna höra vad de viskar till mig.

Om jag fick stipendiet skulle jag kunna slutföra mitt manus och fylla ett tomrum i litteraturen som jag 

länge väntat på skulle fyllas. Jag skulle vilja ge unga kvinnor mod i bröstet och uppresta sinnen, och 

jag skulle vilja att de förstår hur enastående de är. Samtidigt skulle jag själv få en chans till läkande i 

naturen, i litteraturen och i ensamheten och jag kan inte säga hur mycket det skulle betyda.

Kortfattat om mig:

Jag är en 37 år gammal bibliotekarie som insjuknat i utmattningssyndrom. Jag saknar mitt arbete på 

folkbibliotek, men är osäker på om jag kommer att klara av att återgå till det. Framför allt saknar jag 

att befinna mig mitt i floden av litteratur och att föra samman rätt läsare med rätt bok. I den gamla 

skånelängan mellan Malmö och Lund bor jag med sambo, 10-årig son och två katter. Jag är en riktig 

naturromantiker och finner kraft i ensamheten. Jag stickar, odlar, spelar amatörteater och skriver när 

jag gör saker jag älskar.

Med hopp om återhörande

Hanna Söderblom



Fra: JACQUELINE LEVI[jacqueline.levi.627@student.lu.se]
Dato: 09.02.2017 16:24:08
Til: KFF[kulturfritid@sala.se]
Tittel: stipendieansökan

Hej!

Mitt namn är Jacqueline Levi och jag är väldigt intresserad av Lasse O Månssons stipendier att få tillbringa en 
månad hos er i Sala.

Låt mig berätta lite mer om projektet jag önskar arbeta vidare med!

Sommaren 2016 grundade och drev jag ensam ”Psykologipodden” – en podcast om psykologi, psykisk ohälsa 
och vetenskap. Min podcast har under sina tio första avsnitt haft uppåt 150.000 lyssnare. Projektet grundade 
jag då den nationella statistiken talade för sig själv – behovet av psykologisk kunskap var, och är fortfarande, 
enormt. Jag börjar närma mig slutet av min psykologutbildning och insåg att jag på ett spännande och 
framförallt tillgängligt sätt kunde bidra till en ökad kunskapsspridning av just psykologi, psykopatologi och 
neuropsykologi. Det saknades en podcast som erbjöd dynamiska och lärorika samtal mellan en 
psykologstudent som själv befinner sig i ”ung vuxen-åldern” och äldre, mer erfarna akademiker, forskare, 
kollegor och gränsprofessionella. Min ambition och mitt mål med Psykologipodden är ett format som blandar 
intervjuer, samtal och faktapresentation med experter, organisationer och andra framstående personer för att 
tillgängliggöra psykologisk kunskap, hur och var man kan söka hjälp samt statistik kring hälsa och ohälsa – ett 
slags ”människokunskapskurs”. Sedan vill jag avmystifiera psykologens arbete – en av barriärerna mot att 
personer söker hjälp. 

Problemet i dagens samhälle är knappast en brist på tillgång till kunskap, utan snarare tvärt om – det finns ett 
överflöd av kunskap. Jag arbetar efter principen att det ska vara lätt att lära och ”sållar” utifrån min egen 
psykologiska förståelse för att kunna leverera relevanta och kunskapsbaserade avsnitt till en intresserad 
allmänhet. Detta i kombination med att behovet av psykologisk kunskap är extremt stort och att själva 
podcastformatet är tillgängligt för alla personer som äger en telefon och/eller dator har nog bidragit till 
podcastens spridning. 

I dagsläget är jag ensam bakom Psykologipodden. Detta innebär att jag arbetar med allt från produktion och 
ljudteknik, till intervjuer, kontakt med potentiella gäster och marknadsföring. Jag täcker alla kostnader ur egen 
ficka. Jag väljer teman utifrån de mest förekommande psykiska problemen som förekommer, samt utifrån 
aktuella författare/föreläsare som kan tänka sig att ställa upp.

Utan medel kan jag omöjligen fortsätta arbeta med och utveckla Psykologipodden - trots att det är ett av mina 
mest givande, behövda och uppskattade projekt någonsin.

Jag är övertygad om att jag med er hjälp kan fortsätta bygga och utveckla mitt projekt. Ambitionen är att även 
börja resa runt för att föreläsa och bidra med preventivt arbete mot ett av Sveriges största utmaningar. Behov 
är enormt, efterfrågar ökar varje dag - hjälp mig hjälpa andra!

Jag arbetar med något som jag kallar "psykologisk hållbarhet" - kort sagt: så länge människor inte håller, så 
spelar inget annat någon roll. Podcaster är ett slags radioprogram, som inte har ett "bäst före datum" - det vill 
säga: podcasten kommer finnas tillgänglig "för alltid". Således lever resultaten av projektet alltid vidare. 
Projektets nästa nivå, som jag enbart kan ni med er hjälp, kommer innebära en spridning av resultatet genom 
att även börja resa runt för att föreläsa utifrån podcasten och bidra med preventivt arbete. Kvalitativ 
uppföljning kan ske utifrån de statiska värden som går att uppmäta efter varje avsnitt - ett ypperligt sätt att 
följa upp mitt arbete och dess spridning. Jag kommer även kontakta institutioner, folkhögskolor, högstadie-
och gymnasieskolor för att be dessa sprida podcasten och på så vis sprida resultaten av mitt arbete vidare. 
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Därutöver planerar jag kontakta dagstidningar och lokala tidningar för att se om möjlighet för intervjuer om 
podcasten går att få till. s. Möjligheterna är oändliga, och jag har en tydlig ide om hur arbetet ska gå till efter 
första säsongens arbete.

Ser fram emot att höra från er!

Allt det bästa,

Jacqueline 

--
CEO
Psykologipodden
psykologipodden.libsyn.com
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Fra: Joakim Sundh[jwsundh@hotmail.com]
Dato: 05.04.2017 16:02:15
Til: KFF[kulturfritid@sala.se]
Tittel: Re: Ansökan stipendium

Ja, det stämmer!

Get Outlook for iOS

From: Lina Ahlm <Lina.Ahlm@sala.se> on behalf of KFF <kulturfritid@sala.se>
Sent: Wednesday, April 5, 2017 4:00:11 PM
To: Joakim Sundh
Subject: SV: Ansökan stipendium

Hej,
Tack för ditt mejl. För att kunna hantera din ansökan behöver jag fråga om det är Lasse O´Månssons 
naturastipendium som du söker.

Med	vänliga	hälsningar
Lina	Ahlm
Administratör
Medborgarkontoret/administrativa	enheten

0224-74	73	06,	lina.ahlm@sala.se
Besöksadress:	Rådhusgatan	4C,	Sala	

SALA	KOMMUN
Medborgarkontoret
Box	304
733	25	Sala
Kommunhuset,	Stora	Torget	1B
0224-74	70	00
www.sala.se

Från: Joakim Sundh [mailto:jwsundh@hotmail.com] 
Skickat: den 5 april 2017 10:24
Till: KFF
Ämne: Ansökan stipendium

Hej! 
Mitt namn är Joakim Wilow och jag har skrivit en bok som heter “Prestationsångest och 
Perfektionism—En Mur av Troféer”. Min plan är att hjälpa ungdomar som är drabbade av psykisk 
ohälsa genom att komma ut på gymnasieskolor och föreläsa om detta tabubelagda ämne samt 
distribuera min bok. Målet är att ta så många gymnasieskolor som möjligt hösten 2017. 

Jag gick in i väggen vid 22 års ålder och fann mig själv ståendes i en psykisk ohälsa kantad av 
depression, ångest, panikångest och självmordstankar. Jag hade gått ur skolan med toppbetyg och 
pluggade till läkare i Lund men trots 13 år i skolan hade jag inga verktyg till att hantera det kaos 
som hade uppstått inuti mitt huvud. Jag vill nu, genom min bok, förebygga och avstigmatisera 
psykisk ohälsa.
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Fra: Katharina Nordh[katharina_nordh@hotmail.com]
Dato: 23.01.2017 11:26:21
Til: KFF[kulturfritid@sala.se]
Tittel: Lasse O´Månssons naturastipendium

Hej :) 

Jag heter Katharina Nordh, är 34 år gammal, och ganska snäll (sägs det)

Jag tänkte ansöka om det här - det var min kära mamma som föreslog det, och jag gillar idén.

Jag är ganska nyligen (Juli 2016) återflyttad till Sverige från Irland, där jag bodde i 5.5 år - just nu bor 
jag i Nattavaara, utanför Gällivare. Än så länge är jag arbetslös (eftersom jag inte kan 
någonting...suck) och är försörjd mestadels av min underbara lillebror, i utbyte mot snöskottning 
och hushållande - men jag har fått i tentativt uppdrag av Kulturskolan i Gällivare att starta en 
teater-grupp för nyanlända ungdomar, efter att ha avslutat en teaterledar-utbildning nu i Januari. 
Vi ska ut på besök och se om intresse finns innan vi spikar något. 

Nu till varför jag ansöker; jag skriver en hel del - inget publicerat än dock, men ungefär all min 
lediga tid går åt till att skriva... jag har främst skrivit på Engelska hittills, eftersom merparten av 
mina test-läsare när jag bodde i Irland var Engelsk-talande. Det har blivit två romaner, den ena en 
ganska klassisk "chick-lit" med den lilla twisten att ingen "får" tjejen - hon upptäcker att hon klarar 
sig utan partner, om det ska vara bara för sakens skull. Den andra boken är en...ja, dystopisk-
fairytale-steampunk-fantasy med lyckligt slut, om humanoida möss som räddar sin värld från 
miljöförstörelse. Dessutom jobbar jag just nu på en serie av fyra kortare delar - också på Engelska, i 
genren "paranormal romance" mest för att det är kul (30 tusen ord/del, cirka - kommer 
publiceras via Amazon Kindle när den är klar, då det knappast rör sig om något literärt storverk) 
samt en fantasy-bok med en hel massa glimt i ögat, om en barbarian queen som slår sig ihop med 
en amatör-magiker efter att hennes armé krossats av en ond magiker...det är lika delar humor och 
allvar, men slutresultatet är mest "tongue in cheek" och tänkt att vara lite roligt. 

Nu har jag dock fått för mig att jag ska skriva på Svenska härnäst - det blir en "modern saga" om en 
hustomte, vars människa dör, och gården rivs. Eftersom en hustomte måste ha en gård blir tomten 
i fråga tilldelad en ny gård av tomterådet, där en mormor och hennes struliga barnbarn flyttar in, 
för att ta barnbarnet ur det "dåliga sällskap" det hamnat i. 
Det är tänkt att bli en berättelse om personligt växande (barnbarnet) mänskliga relationer (mellan 
mormor och barnbarn) samt respekt för natur och det övernaturliga (barnbarnets relation med 
tomten) Eftersom jag inte riktigt kan släppa min egen "röst" så blir det nog en del humor också...jag 
har bestämt mig för att acceptera det; alla kan inte vara seriösa och högtravande - jag är rolig, och 
tror det finns ett behov och en plats för det med.

Om jag gör någon "kulturgärning" vet jag inte, faktiskt - i slutändan så hoppas jag det!

Enda strulet är att jag har svårt att hitta rätt miljö, jag har svårt att hitta tid, och jag har inte 
möjlighet att låsa in mig och strunta i omvärlden medan jag skriver...en bra dag kan jag trycka ur 
mig ungefär 15 000 ord - men "bra dagar" är rätt sällsynta, eftersom jag aldrig riktigt kommer åt att 
bara fokusera på att skriva.
På en hel månad av fokuserat skrivande skulle jag alltså kunna färdigställa "first draft" och 
dessutom börja redigeringsarbete (lite optimistiskt; alla har väl dåliga dagar - men knappast 30 av 
dem i rad!)
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Sala har jag varit i, när jag var liten - det har helt rätt miljö och känsla för det jag vill skriva. 
Dessutom tyckte jag att Irlands-kopplingen var rolig, och då kändes det rätt att ansöka :) 

Jag begriper såklart att det finns mer kvalificerade människor än jag för det här - men att fråga 
skadar aldrig (hävdar mamma) så...jag frågar.

Så, ja - jag vet inte riktigt vad mer jag ska skriva, men jag svarar gärna på frågor, eller visar upp det 
jag skrivit hittills.

Ha en bra dag!

Med glada hälsningar/Katharina
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Michael Nilssons ansökan till Lasse O 'Månssons naturastipendium. 

När blir man författare? Ärligt talat vet jag inte riktigt men jag vill försöka ta reda på det. 

Visserligen har jag släppt tre böcker tidigare men de har flugit under de flestas radar, 

såvida man inte är intresserad av social media eller logotyper. Mina första alster, 

Den sociala revolutionen och Sociala? Medier? En antologi om en ny tid, är slutsålda 

i sina tryckta upplagor. Logoboken, som bara har distribuerats digitalt, har en bra bit över 

två tusen nedladdningar. Alla tre böckerna kan ni ladda ned alldeles gratis här. (För den 

händelse att ni är intresserade av sociala medier eller logotyper). 

Jag började skriva när jag fick en skrivmaskin i julklapp i femtonårsåldern. Efter några år 

fick jag se en novell - Vid havet - publicerad i Göteborgs-Tidningen, som kvällstidningen 

i min hemstad hette på den tiden. Sporrad av framgången började jag, som så' många 

andra sextiotalister, skriva på den stora generationsromanen. Författardrömmen närde jag 

under hela 1980-talet, ända tills jag, någonstans runt de trettio, plötsligt insåg att jag inte 

tillhörde den yngre generationen längre (plågsam insikt). 

De senaste 20 åren har jag arbetat som copywriter, en skola som betydligt större författare 

än jag har gått i - Kurt Vonnegut, Scott F. Fitzgerald och Don Delillo, för att ta några av 

mina egna favoriter. 

Nu är jag i färd med mitt första skönlitterära projekt på många år. Det är en roman, om än 

med vissa likheter med verkligheten. Den handlar om en grupp människor som inte kan 

sluta tänka på pengar i en tid när det finns mer stålar än någonsin. Arbetstiteln är De 

andras pengar och ambitionen är att det ska vara underhållande även om ett och annat 

skratt lär fastna i halsen. Jag har en en känsla av att både Lasse O 'Månsson och Alfred E 

Neuman skulle gilla romanens huvudtema Har vi råd att ha råd? 

Att få jobba vidare vid Silvergruvan i Sala under några fina juliveckor känns kongenialt. 

Och om jag inte skulle ha det vackra vädret med mig blir det kanske ännu mer skrivet. 

Vänliga hälsningar 

Michael Nilsson 

Kungsgatan 16 

252 21 Helsingborg 

0732-486186 

SA A OMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk, 2017 -04- 1 2 
Oinrienr Aktbilaga 



Fra: moa.runnmanb@gmail.com[moa.runnmanb@gmail.com]
Dato: 30.03.2017 09:11:49
Til: KFF[kulturfritid@sala.se]
Tittel: Till Lasse O´Månssons naturastipendium - Ansökan

Hej!
Jag skickar det här brevet som min ansökan till Lasse O’Månssons naturastipendium. Jag ser framemot att 
höra från er!

När jag var tio år påbörjade jag min första bok. Den hade de inledande orden: ”den morgonen ringde 
väckarklockan alldeles för tidigt” och sedan dess har skrivandet alltid varit den vägen jag vill följa, även om 
väckarklockan kan behöva ringa för tidigt vissa dagar.  

Jag heter Moa Runnman Bäckström. Jag föddes långt ifrån Sala, närmare sagt i det lilla samhället 
Malmberget beläget i de norrländska skogarna, den 24 juni 1995. Malmberget som är ett gruvsamhälle ligger 
mig varmt om hjärtat samtidigt som det känts främmande för den som inte har haft det ständigt brinnande 
intresset för natur och friluftsliv. Därför sökte jag mig därifrån fort, när jag fick chansen tog jag den och efter 
att jag gått ut skolan åkte jag till New York för att utveckla mitt intresse inom dans samtidigt som tiden i 
staden gav mig stor frihet till att använda tiden till att skriva. Man kan lämna de norrländska skogarna men de 
norrländska skogarna lämnar aldrig en. Gång på gång har jag återvänt till min hemstad där jag jobbat mycket 
för att hjälpa människor i utsatta situationer och även varit aktiv politiskt. Under gymnasiet förde jag kampanj 
för att införa köttfria måndagar i kommunen vilket ledde till att jag fick hålla föreläsningar och även 
sommartala i lokalradion. Mitt senaste uppdrag var dock det som ligger mig närmast om hjärtat, då jag 
jobbade som projektledare för integrationsprojektet Underverket. Här jobbade jag till vardags med att 
anordna event och aktiviteter för nyanlända och redan etablerade gällivarebor för att minska avstånden 
mellan dessa grupper. Samtidig så skrev jag texter om integration och invandring på vår officiella hemsida 
samt reportage om samma ämnen som publicerades i Facing Magasin. 

Det jag drömmer om är att få förena dessa två. Min drivkraft i samhällsfrågor med skrivandet. 

Just nu har jag än en gång flytt hemorten, studerandes Kreativt skrivande vid Södertörns Högskola vilket har 
gett kraft till min beslutsamhet om att just skrivandet är det jag vill göra.
För ett tag sedan, jag kan inte vara mer specifik i tidsspannet än så då dagar och veckor ibland flyter ihop i 
stadsbruset, så påbörjade jag ett längre skrivprojekt. Jag tänkte på Astrid Lindgren och hennes syster som 
ringde till varandra varje morgon för att endast säga ”döden, döden, döden”. Bara för att få tanken på döden 
överstökad för dagen. Jag satte mig ner tre morgnar på raken vid word-dokumentet. Tänkte ”döden, döden, 
döden” för att sedan skriva, skriva, skriva.

Det jag hoppas kunna skapa är en bok. Jag vill skriva om ungdomar, psykisk ohälsa och samhället i stort. 
Hur fungerar våra relationer, på individnivå men även i ett större samhällsperspektiv. Hur påverkar vi 
varandra och hur kan jag skriva om dessa ämnen för att engagera min främsta målgrupp, ungdomar?

Jag är redo att utmana mig själv och jag vill göra det i en lugn miljö, där jag kan ta skrivpauser i form av långa 
skogspromenader för att sedan sätta mig ned i köket och fortsätta plita ned ord på pappret. Jag tror att den 
här platsen kan vara i Sala. När jag skriver krävs det miljöombyten för att jag ska hålla mig stimulerad, att få 
spendera Augustimånad i en ny och ständigt stimulerande miljö tror jag skulle ge mig den kraft jag behöver 
för att ta mig vidare i mitt skrivprojekt. 

Varje morgon under en månad i sommar vill jag sätta på kokkaffet på spisen, titta ut genom fönstret och 
tänka ”skriva, skriva, skriva”. För att ta bort udden från det som jag alltid bär med mig, orden.

Bästa hälsningar
Moa Runnman Bäckström

070-3640713
moa.runnmanb@gmail.com
Vallagränd 25
136 39 Handen
Stockholm
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Fra: Nikolina Nordin[nikolina.nordin@gmail.com]
Dato: 09.03.2017 15:23:41
Til: KFF[kulturfritid@sala.se]
Tittel: vistelsestipendium

Hej!

Jag heter Nikolina och är skribent, Litterär gestaltning-student och skrivpedagog. För att få tid och plats att 
utveckla mitt skrivande söker jag nu vistelsestipendium. 

Just nu arbetar jag med både dikter och dramatik. Mitt skrivande rör sig över flera genrer och teman men en 
röd tråd i mitt skrivande är hur politiken ingriper i allas våra liv. Detta intresse för kultur och samhälle har jag 
fördjupat mig i genom studier i bland annat genusvetenskap, konstvetenskap och dramatik. Femnism och 
hbtq-kamp ligger mig särskilt varmt om hjärtat.

Mina dikter och noveller har publicerats i tidskrifterna ponton och Ordkonst. Som medlem i poesikollektivet 
fikssion och redaktör för tidskriften med samma namn (aktiv 2008-2016), har jag bidragit med både poetiskt 
och redaktionellt material. Jag har även recenserat litteratur för kulturplattformen Kultwatch. 

Förutom att studera fristående kurser i litterär gestaltning vid Akademi Valand, Göteborg, så jobbar jag som 
lärare i ämnet kreativt skrivande på Sollentuna Kulturskola. Det är ett fantastiskt jobb där jag får vägleda unga 
författare (10-13 år) i deras resa in i skrivandet. Skrivpedagogik och kreativ verksamhet för barn och unga är 
något jag vill fortsätta med vid sidan av mitt eget skrivande.

Avslutningsvis vill jag bifoga ett citat jag ofta återkommer till:

“A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction.” Virginia Woolf, A Room of One's 
Own

Bästa hälsningar, Nikolina Nordin
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Fra:  Saga Hedberg[hedberg_saga@hotmail.com] 

Dato:  16.01.2017 17:18:03 

Til:  KFF[kulturfritid@sala.se] 

Tittel:  Ansökan till Lasse O´Månssons naturastipendium 

 

 

 

 

Wow, vilket stipendium! Här kommer min ansökning till naturastipendiet.  

Mitt namn är Saga Hedberg och jag har, de senaste åren, främst arbetat som 

teaterlärare inom amatörteaterverksamhet. Det inkluderar att regissera, 

arbeta pedagogiskt och även skriva manus.  

Många av de manus jag skrivit har fått väldigt fin kritik från publiken och 

även blivit upplockade av andra föreningar och verksamheter till deras 

bibliotek vilket är roligt.  

Utöver mitt arbete som teaterpedagog så har jag arbetat som skådespelare, 

konferencier och spoken word poet. Under 2017 har jag valt att satsa på 

mitt skrivande. Några av projekten jag kommer genomföra är en föreställning 

i Kalmar, arbeta som konferencier på en poesiscen för länsmusiken och även 

skriva en estradpoesiföreställning tillsammans med fyra andra poeter. Till 

alla dessa saker kommer jag behöva skriva helt nytt material. Detta är även 

tänkt att sammanställas och tryckas. 

Det vore en fantastisk möjlighet för mig att få tillgång till denna stuga 

och arbeta på nytt material till de olika föreställningarna. Att helt få 

isolera mig och djupdyka i den skrivande processen, utforska vad naturen 

ger samt utforska humorn i estradpoesiform.  

Förutom nya dikter skriver jag på ett manus för tonåringar. I den svenska 

teaterscenen saknas manus som kan bearbetas fritt av ungdomar i sitt 

skapande arbete. Detta manus siktar på att ha fasta repliker men där 

förutsättningarna kan ändras så att ungdomarna själva kan anpassa manuset 

till det de vill berätta.  

 

Hoppas att jag har haft möjlighet att skapa ett intresse för mig och mitt 

skrivande.  

Lycka till med ansökningarna.  

 

Hälsningar 

Saga Hedberg 

0733-901908 

 



Sara Davidsson 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Bäste Lasse O'Månsson, 

Brother Horst <thedrinkingbrothers@gmail.com> 
den 12 april 2017 20:53 
KFF 
Ansökan till Lasse O' Månssons naturastipendium 

Dryckesbröderna äro en resande duo som tar sig till barer och konstmuseer världen över. De är klädda som manliga 
sekelskifteskonstnärer. De två kantstötta genierna reser till de mest romantiska städer som finns för att låta inspirationen flöda. 
Ingen vrå är för obetydlig, för lortig eller banal för att inte föräras ett besök av våra kreativa vänner som lyser upp den med sitt 
skapande. De är väldigt begåvade men tyvärr har de inte haft så bra förutsättningar i livet så de lever lite i rännstenen. Trots sina 
sorgliga skepnader är de ständigt i rörelse, deras blickar rör sig genom stadens rum, gränder och arkader, inget undgår dem, 
profant eller upphöjt. Men, vid detta historiska ögonblick vänds polaroidkameran mot bröderna, som porträtteras av främlingar eller 
med självutlösare. 

Mellan anno 2013-2017 hafver Bröderna besökt Berlin, Wien, Venedig, Helsingfors, Island, Österlen, Bohuskusten, Gotland, och 
självfallet - Paris! I skrivande stund befinner vi oss i Stockholm för att skildra våra liv som åldrande och numera erkända 
konstnärer, med atelje på Mosebacke, stambord på KB, invalda i Akademien och som rektorer på Kungl. Konsthögskolan. Allt som 
allt äro Brödernas fotoserier till antalet nu 1 O stycken, bestående av cirkus 24 bilder vardera med tillhörande bildtext. Sammanlagt 
tala vi alltså om dryga tvåhundratalet fotografier av hög konstnärlig kvalite! Med dessa pläga vi täcka väggarne på Aguelimuseet i 
Sala i augusti månad anno 2017. 

I anslutning till vår utställning ämna vi studera vännen Ivan Aguelis samlade verk, målningar, konstkritiska och andra texter under 
några veckor. Under vistelsen i Sala ämnar vi förbereda en föreläsning härom som skola framföras högtidligen på museet i 
anslutning till finissagen den 2 september. Dessa studier månne förutom på museet äga rum i vännen Lasse O's stuga. 

Några av våra fotoserier finner ni här: www.dryckesbroderna.tumblr.com och här: www.soniahedstrand.se/dryckesbroderna.html 
eller instagram: dryckesbroderna 

Här nedan finner ni några dokumentationsbilder från Dryckesbrödernas senaste separatutställningar på Galleri Candyland 2015 
och Galleri Gerlesborg i höstas. 

Vi väntar med spänning på Ert svar! 

Dryckesbröderna 

Sonia Hedstrand och Anna Kinbom 

0735-869440 



''Vi ska berätta om all själs) 
smärta vi lagt in i målning:J 

f~ ·) Bokmärk artikel Publicerad 2015-08-28 10:51 
.-"'./ 

"Dryckesbröderna". 

Duon, som tagit sig artistnamnet 
"Dryckesbrödem,a", är nu aktuell på det 
konstnärsdrivna galleriet Candyland i Stockholm. 

, De träffades på Konsthögskolan och har sedan 
2,013 arbetat tillsammans . 

..... Vi hade hört om dryckesbröder i någon gammal film. män som lever, 
dricker och skapar tillsammans. Det är sådana konstnärsmän vi vill vara och 
det är ett ganska njutbart projekt att leva ut den gamla romantiska 
konstnärsmyten. 
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SALA KOMMUN 
Kultur & Fritid 

Sala 2008-10-08 
lnk. 2012 -05· 1 8 

lnlc. 2008 -10- 0 8 

Lasse O'Minssons naturastlpendlum, stadgar 

§ 1. Lasse O'Månssons naturastipendlum ska årligen delas ut till författare, översättare, tecknare, 
komiker, stå upp-komiker, musikjournalist radio- eller ,V-förnyare som verkar I Lasse O'Mårtssons 
anda, d v s humor ska vara ett betydande Inslag I verksamheten. 

§ 2. Stipendiet, som delas ut en gång om året, utgörs av en månads fritt boende I en bostad I Sala. 
Resan till och från Sala betalas av stipendiaten. 

§ 3 Stipendiet är öppet för alla som uppfyller kriterierna ovan att söka. 

§ 4. Stipendiegrupp, som beslutar om vem som ska tilldelas stipendiet, utgörs av kultur- och 
fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Aktbilaga 
,".I 



 

           Stefan Danerek 
           Adress: Skogsallén 13 
           312 72 Skummeslövsstrand 
           E-post: ideaatwork@gmail.com 
           Tel: 46720342295, 6282237672443  
  

  Ansökan Lasse O’Månssons naturastipendium 

   Kultur och fritid  

   Box 304 733 25 Sala 

 

  Kultur och fritid, Sala, 

 

Hej! Jag är i första hand översättare av skönlitterära verk från indonesiska till svenska, men 

har även gjort andra bokprojekt, och är forskningsbehörig (se lista). Min senaste översättning 

är Eka Kurniawan’s 476 s debutroman Cantik itu Luka (Eng. titel Beauty is a wound), för 

Nilssons Förlag, en spännande bok som f.n. översätts jorden runt. De tre senaste åren har jag 

också arbetat med dokumentation av språk- och muntliga traditioner (med Association of 

Oral Literature (http://atl-oraltradition.com/ som partner/värd.) Det är ett arbete i 

gränslandet mellan forskning och litteratur, ett arbete som ska resultera även i en bok med 

översättningar av ett minoritetsfolks (ata Lu’a) muntliga litteratur. Det arbetet var inte 

avlönat men stöddes med resebidrag av Ax:son Johnssons stiftelse. Fältarbetet är över och 

jag är sedan 2016 huvudsakligen sysselsatt med översättning. 

  Skulle jag erbjudas möjligheten att bo en månad i drängstugan i Sala kommer jag, utöver att 

bli glad och tacksam, att fortsätta arbeta med vad jag håller på med för tillfället, antagligen 

kommer jag att syssla med nämnda översättningar. Jag har också påbörjat en dokumentation 

av Palu’e väv-ikat som väntas resultera i en bok. Möjligen kommer jag även att arbeta på det. 

Jag vill ta med min fru, som även skriver lyrik, och kan komma juni-augusti, juli-augusti 

passar något bättre än juni. 

  Det i min kulturgärning som jag är mest stolt över är arbetet med den indonesiska 

litteraturen som nu börjar ge resultat. Flaggskeppen är Tusen gevärskulor, tusen fjärilar 

(Indonesien berättar) och den nämnda Kurniawans roman som jag just översatt färdigt. Ni 

ser i listan även det första prosaverket av August Strindberg på indonesiska och 

guideböckerna till Skånes fantastiska bad. 

 



Åberopad produktion  

Översättningar av skönlitteratur 

Vacker är ett sår (arbetstitel på Eka Kurniawan’s Cantik itu Luka). Nilssons Förlag. 

 2017 (sommar). 

Tusen gevärskulor, tusen fjärilar. Indonesien berättar. 19 indonesiska noveller av olika 

 författare. Bokförlaget Tranan 2012. (m. L. Hildingsson, Red. S. Danerek) 

Tjerita dari Stockholm (noveller av A. Strindberg på indonesiska med introduktion till 

 författarskapet). Yayasan Obor Indonesia. 2012. 

Seluang Poetica (diktsamling M. I. Permana). Art Tavern 2012. 

Jordens Dans en roman från Bali (Oka Rusminis Tarian Bumi). Förlaget Idea 2009. 

 

Övriga publicerade verk 

Scania – Nordic Bathing Paradise. Förlaget Idea 2010. (guidebok m. F. Pettersson. Red. 

 S. Danerek) 

Skånska Bad. Förlaget Idea 2009. (guidebok m. F. Pettersson.) 

 

Forskning språk, litteratur och folklor 

2016-. Stefan Danerek Palu’e Audio Collection. Kaipuleohone, the University of 

 Hawai‘i Digital Ethnographic Archive. https://scholarspace.manoa.hawaii.

  edu/handle/10125/38830 

2016. Construction sacrifive in eastern Indonesia.. Indonesia and the Malay World (45) 

 131.http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13639811.2017.1247547.  

2013. Cerpen Koran: Its Canon and Counter-world. Indonesia and the Malay World 

 (41) 121: 418-438. 

 



Arbetsprover 

Se lista. Mina böcker säljs på bokhandlarna och kan lånas på biblioteken. Jag är medlem 

av Svenska Författarförbundet sedan 1 feb -17, men passerade deras kvalitetskontroll 

redan 2012.  

 

  Vänliga Hälsningar 

 

     
 

  Stefan Danerek, översättare. 4 mars -17 



Sara Nässing 

Från: 
Skickat: 

susanne durlind <susannedurlind@gmail.com> 
den 10 oktober 2016 15:39 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Till: 
Ämne: 

KFF; Roger Nilsson 
Lasse O'Månssons stipendie lnk. 2016 -10- 1 O 

Bifogade filer: cv.pdf; A XMAS TALE.doc; COMING HOME.doc Dlarlenr 

Hej, 
vad skönt att få skriva fritt ur hjärtat :) 

Eftersom jag är en arbetslös,fattig kulturarbetare satte jag mig att leta stipendier på nätet 
Ramlade över detta och gladdes över texten: ... passa på att utforska det inre mörkret... 

'AktbUaga 

Det är precis vad jag skulle vilja göra. Och eftersom jag inte har så mycket medel att flytta på mig vore det 
fantastiskt att få semesterviste på samma gång .. ,Att få bo i Drängstugan nån vecka och utforska nya 
landskap, både yttre och inre ( Jag älskar att vara själv. Alone but not lonely) 
Mitt senaste arbete var att skapa ett slottsarkiv på Jordberga gods. Dessförinnan har jag väl gjort det 
mesta ... Startat Skulpturpark, städat, drivit en kundtidning. 
Just nu skriver jag krönikor i lokaltidningen ( Ystads Allehanda) en gång i månaden- för övrigt är jag 
arbetslös. 
Skriver mina noveller och hoppas på ett sent genombrott.. .. 

mvh Susanne Durlind 



ev 

SUSANNE OLSSON DURLIND 

Utbildning: 
Konstskolan i Kristianstad 79-80, Lunnevads Bild o Form 81-82, 
Grafikkurser för Franco Leidi, Björn Bredström, Kristina Munklinde m.fl 84-88 
Filmakademien Göteborg 88-89 

Medlem i. 
Grafikcentrum Krogen Amerika, KC-Syd, KKV-Bohuslän 

Arbetat med grafiska tekniker sedan 84 då jag var med och startade upp Grafikverkstaden 
"Krogen Amerika" i Linköping (Desförinnan arbetade jag som frilans skribent för Östgöta 
Correspondenten och Socialt arbete bl.a och som personlig assistent för människor med 
Downs syndrom och autism) Arbetat med Grafiktriennalen 87, Bildprojekt för barn och Konst 
På Stan projekt i Linköping under 80 talet, Arbetat med konstfilm och beställningsfilm för 
lokalteve i Linköping och Göteborg under början av 90 talet. Gjorde praktik på 
lokaltevestation i Boston 1989. Fött barn 90 och 95. 

Illustrerar reklammaterial och trycksaker. 
Gjorde bildmaterialet till Socialdemokraternas lokala valkampanj i Linköping 98. 
Gjort fyra utsmycknings uppdrag i Östergötland, tre daghem och en gruppbostad. 
Utsmyckat Sagateatern i Linköping med tredelat verk, 2004. 
Representerad på Statens Konstråd, Linköpings och Hässleholms kommuner bl.a. 

Deltagit i samlingsutställningar i Sverige och Europa med Krogen Amerika. 
Deltagit i ett flertal vårsalonger i Norrköping/Linköping samt projektutställningar på 
"Stenhusgården" Linköping med " Moln" 1987 och "I stenens hjä1ta" 1989. 
10 utställare på Rixgalleriet i Linköping 94 
och "Kuben" invigningsutställning på Konsthall Passagen i Linköping 98. 
Grupputställning "Främmande" på Linköpings Länsmuseum 2009. 
Deltagit med konstvideos på ett flertal videofestivaler. 

Arbetat som redaktör, skribent, för SMALLbig, kundtidning 
Centraltryckeriet, Linköping 2010-13. 
Sta1tat och drivit Mai·svinsholms skulpturpark Ystad, 2007-2013. 
Arbetai· som "bakomfotograf' på Ystad Sweden Jazz festival 2011-2014 
Skriver Krönikor för Ystads Allehanda sedan våren 20 I 5 
Arbetar som organisatör på Jordberga gods 20 I 5- I 6 

Separatutställningar: 
Galleri Grad Göteborg 89 
Galleri Isidor Linköping 94 
S:t Lars kyrkan Linköping 98 
Galleri X4 Linköping maj 2000 
Galleri Curman Linköping okt 2000 
Galleri Vända Sida Linköping 2001 
Galleri Karlslund Örebro 2008 
Linköpings Länsmuseum 2013, med utställningen "Where do we go from here" 



AXMASTALE: 

Flingorna föll i sakta mak utanför köpcentra!. De var stora och blöta och skulle knappast nå 
marken i sammanhållet tillstånd. Om man stack ut tungan kunde man fanga dem medan de 
fortfarande var i kristallform. 
"Det var längesen jag stack ut tungan för att fånga snökristaller" tänkte mannen som satt på 
bänken på andra sidan det lilla torget. 
Han satt hopsjunken med en stor Adidasväska i famnen. Både kläderna och det toviga grå 
håret vittnade om att de bättre dagarna var över. 

Så långt tänkte dock inte Förortsfrun som skyndade förbi, fullastad med shoppingkassar av 
märkena HM, Hemtex, Duka och Dressman. Den sistnämnda innehållande en något vågad 
julklapp, en skjorta till förortsmaken. En rosa! 
Förortsfrun funderade intensivt på lämpligheten av detta hugskott när hon precis bredvid sig 
upptäckte människobylte på bänken. Hon skakade på sig av obehag. Var det nåt hon avskydde 
så var det smuts och ovårdat yttre. Slö och slapphet. " Jag förstår inte för mitt liv varför man 
inte kan dra en kam genom sitt hår eller tvätta sig? Även om man är fattig." tänkte hon. Eller 
sjuk eller deprimerad eller alkoholiserad, la hennes undermedvetna till och slängde en kort 
sekund fram en flashback av en svajande kvinna med cigarett i ett illaluktande kök. Sett från 
ett litet barns ögon. "Appearance is everything" tänkte Förortsfnm och skyndade vidare, 
plötsligt medveten om varför hon köpt den rosa skjortan till sin åldrande make. 
Mannen på bänken, han med tovigt hår och smutsiga kläder, hade just blivit avsläppt i 
hamnen från en lastbil innehållande nio andra personer-ja åtta var de när de kom fram-i mer 
eller mindre uselt skick efter den långa transporten. De trakter han lämnat bakom sig var satta 
i brand och snön som föll i de bergen skulle han aldrig mera få se. Han insåg det. Men det var 
inte det viktiga. Det viktiga var byltet han bar på. De enda kvarvlevor av den familj han en 
gång haft. 
Detta var ett kallt land. Han frös och var hungrig men satt kvar som en stenstod på den bänk 
han gjort till sin denna råfuktiga decembermorgon. Han kramade sin Adidasväska. 

En skimrande blårävspäls med en pytteliten Guccibag närmade sig bakifrån. Närmade sig 
passerade och försvann bort mot Saluhallen. " Ingen vettig människa vispar ju runt i pälsar 
nuförtiden med alla dessa pannkakskastande djurrättsaktivister som blockerar innerstan ... " 
tänkte blåräven nervöst. "Men OM man ska ut och lufta den så ÄR juletiden bästa tiden för 
då har de brått med att inhandla foträta sandaler till sina föräldrar och kemikaliefria 
plastleksaker till sina barn ... " malde det på. "Nu ska vi se, parfym till Nettan och After shave 
till Totte. Wera Vongs Princess och Dior Homme-det är ju vad vi brukar. .. " 
Varkens mannen på bänken eller blårävspälsen hade noterat varandras existens och fortsatte 
helt sonika i sina parallella universum. 

Mannen på bänken fumlade med något nu. Han bet i någonslags förpackning och det han 
donade med blänkte. Var det en kanyl? Han böjde sig över väskan och bökade med innehållet. 
En ytterligt mager och tanig ung kvinna med knyckig gång dök upp framför mannen. Han 
ryckte till och skylde sin väska. Kvinnans hår var långt och blonderat och rumpan smal i 
fjolårets märkesjeans från Stadsmission men att se henne framifrån var lite av en chock ... 
Hon log mot mannen med tandlös mun. Det var en härjad åldring på 25 som snabbt spittat 
tvärs över torget fort från sina polare ... För hon hade vädrat blod och jaga ville hon göra 
ensam. 
"God Jul i stugan" skrockade den spattiga med hes röst och slickade sig om munnen. 



Mannen på bänken fumlade med byltet och nappflaskan-den som vi trodde var en kanyl- och 
försökte trycka ner ett litet mörkhårigt huvud i väskan. Och nu såg vi vad den övermagra 
kvinnan sett. Spädbarnet som den Tovige gett mjölkersättnig i flaska från den förpackning 
han nyss bitit upp. Den stora Adidas väskan rymde ett antal sådana förpackningar, samt ett 
spädbarn. 
" Va e de för en liten en, halledossingen då" skrockade den magra och stack fram ett knotigt 
pekfinger mot den lilla. Mannen hukade ihop och mumlade några oförståeliga ljud i 
meningslös ordföljd. "Jag känner igen de där" tänkte han." Vi fick gott om sådana när 
helvetet brutit loss. Kriget födde den typen av människa som sålde sin egen mor för en fix. 
Eller ett spädbarn för tabletter med några timmar kemisk vila. " 
Precis då gled en polisbil just upp framför gänget på andra sidan torget och den magras 
blickar började flacka från bäbisen i väskan till polarna på andra sidan torget. Hon gjorde ett 
snabbt beslut och tyst som en vessla gled hon förbi mannen med barnet, släppte sitt byte med 
blicken och gled in i buskagen bakom bänken. 
Upptäckt och orolig började mannen samla ihop sig för flykt då plötsligt en ung pojke med 
baseboll keps stod framför honom. Det var lite för hastigt för mannen som skrämd försökte 
trycka ner den lilla men Baseballkepsen la en hand på hans arm. 
"Jag såg allt. " 
Mannen var så trött och så ledsen nu så han orkade snart inte vara rädd längre. Han tittade upp 
med nollställd blick och tänkte " Ja men låt det vara slut då. Ta mig och min dotterdotter och 
gör vad ni vill. Jag orkar inte mer." 
Baseballkepsen la ett pekfinger på sin mun och klappade valhänt på mannens frusna hand. 
Här gäller det att vara försiktig, tänkte han." Jag har sett allt. Jag såg när knarkarbruden fick 
span på barnet. .. Jag måste få honom att lita på mig" tänkte Baseballkepsen. Mannen tittade 
upp och in i ett lugnt ansikte utrustat med ett barnsligt flin. En ung testoronhanne med 
bomberjacka och obekväm uppsyn. Men energin var god. Mannen kände det. Det var lugnt 
runt bänken nu. Han gav upp! Han lät den unge mannen leda honom till en vit skåpbil i bakre 
änden av torget. Det område där granförsäljarna höll till. Ett område som upptogs av stickiga 
gröna träd. Avhuggna låg de i lite sorgliga rader medan människor vandrande runt och mellan 
dem. Men luktade gott gjorde det, hann den frusne mannen tänka innan han blev inföst i 
skåpbilen med sin väska i famnen. Basebollkepsen var borta ett tag men sen öppnade han 
skjutdönen igen och sträckte in en rykande plastmugg te med mjölk och socker. Den trötte 
tovige kupade sina nariga händer runt värmen. Efter koppen kom en avlång gul bulle som 
doftade sött och starkt, den unge mannen puttade till den gamle lite med handen som höll i 
bullen. Kom igen. Du behöver ha något i dig. Och mannen tog den. Värmen från teet och det 
söta i bullen fick honom nästan att börja hoppas igen. 
Ute på torget bö1jade grankommersen avta. Lille julafton gick mot sitt slut. Torgmästaren 
släckte den stora lampan över granarna och de olika granförsäljarna buntade ihop sina 
kvarvarande träd och låste in dem för natten. I morgon var det julafton och de sista träden 
skulle hamna hos dem som inte haft så bra framförhållning eller kanske inte haft pengar att 
köpa till fullpris. För på julafton gick de vindaste träden, som ingen velat ha tidigare, för halva 
priset till dem som kanske bäst behövde dem. 
Granförsäljerskan i den alltför stora lottapälsen från Överskottslagret ryste lite av välbehag 
vid tanken på morgondagens fröjder. Hon tyckte om att jobba på julafton, slippa stressade 
julplanerare utan bara kunna glädja dem som behövde glädjas. Och kanske tog hon inte betalt 
alls när det passade henne ... Granförsäljerskan var nöjd över dagens tillökning i plånboken 
och värmde sina stela fingrar med de rätt värdelösa halvvantarna över den lilla brasa som var 
kvar i eldkorgen. 
"Vad sa du Hampus? Har du en gammal man sittande i skåpbilen? Med ett barn? Bevare mig 
väl-du har väl inte kidnappat dem?" Granförsäljerskan log för hon visste att det var det sista 



hennes Hampus skulle göra. Hennes och hennes ... Hon hade låtit honom bo hos sig när hon 
förstod att han blivit utslängd hemifrån.Eller kanske inte utslängd-han gick självmant när det 
inte längre var möjligt att bo under samma tak som mammans nye pojkvän. Granförsäljerskan 
hade lärt känna Hampus när hon vikarierade som skolvärdinna på gymnasierna i ytterkrans 
områdena.Hampus var kanske inte Guds fagraste skapelse men han hade ett hjät1a av guld och 
han var alltid lojal mot sina vänner, det hade den f.d skolvärdinnan sett och det var därför hon 
var så upprörd när hon en tidig morgon upptäckte honom på en parkbänk och förstod att han 
faktiskt inte hade någonstans att ta vägen. Han får bo hos mig! Det sa hon både till socialen 
och till hans mamma, som båda var glad åt att ha ett problem mindre. Och socialen kände den 
granförsäljande fd skolvärdinnan från tiden då hon haft korttidsboende för ensamkommande 
flyktingbarn. Men nu var hon lite äldre och lite tröttare och trivdes väl rätt bra ensam i torpet 
utanför stan med sina två katter. Och nu också Hampus då .. Extrainkomster på sommaren fick 
hon från sitt lilla stall som hon gjort om till rum med kitchenette och hyrde ut till de danska 
laxfiskare som brukade besöka sjön hon hade bredvid sina ägor. Ägor som bestod av två 
julgransåkrar som hon tappade växelvis och i smyg sparade till Hampus eftergymnasiala 
utbildning. Han var duktig snickare men han hade också väldigt god hand med människor, 
hade hon märkt. Det skulle bli spännande att se vilken väg han valde! 
Så förutom Hampus och katterna skulle hon alltså även ha en tovig man med en bebis i sitt 
hus över jul. .. De satt i hennes skåpbil nu och hon hade makten att antingen ta med dem hem 
eller lämna av dem till poliserna där borta på andra sidan torget. Hon log för sig själv, undrade 
om det var parkbänken som avgjorde det för Hampus? Han visste precis hur ensam och 
utlämnad man var när allt man hade i världen var en parkbänk. 
Hon klev in i bilen och satte sig på förarsätet. 
"Good evening. Guten Abend. Hallo" sa hon och vände sig med ett leende till mannen i 
baksätet. Hans ögon hade fått lite liv nu. Om man såg förbi tovorna och smutsen så var de 
faktiskt vackert nötbruna. "No police" sa han efter ett litet flöde obegripliga stavelser, 
porlande som vatten. Han hukade sig i det trånga utrymmet för imaginära slag. 
Granförsäljerskan nickade och konfirmerade. "No police!"' 
Basebollpojken satte sig bredvid på passagerarsätet och sålunda rullade denna märkliga 
kvartett ut från staden. 

I det lilla ombyggda stallet var de levande ljusen tända och en doftande gran dinglade av 
spröda röda kulor och glittrande guldband, till den nu lite mindre tovige och absolut inte 
smutsige mannens förundran. 
Över bananlådan som klätts med mjuk fårull och ett duntäcke stod tre personer lutade. De 
kanske inte var så visa och de var definitivt inte rika men de ägde just nu i denna stund en inre 
frid som ingen skulle kunna ta från dem. En förtröstan som ingen kunde sätta ett pris på. 
" Efter jul ska jag ringa några samtal. Till dess får vi gömma dem," tänkte granförsäljerskan 
ganska nöjd med sitt beslut. "Det finns goda människor därute, det ska lösa sig. Men vi 
väntar till efter jul. ... " 
Hampus stod och tittade fascinerat på det lilla flickebarnet, häpen över sin egen djärvhet. 
Mannen som varit ledsen och tovig tittade på sin dotterdotter och kände en frid han inte 
trodde varit möjlig. Ett frö av hopp spirade i hans inre och fick honom plötsligt att lägga en av 
sina armar runt granförsäljerskan och den andre runt Hampus. Förvånat vände de sig mot 
honom en sekund för att sedan allesammans fortsätta beundra den lilla blomman med 
nötbruna ögon som låg på sin bädd av ull och framtidsdrömmar och jollrade och log mot dem 
alla. Mätt och varm. Frid och Ro. 
Just här just nu. 
All is well. All is. 



COMINGHOME 

Det var en gång tre systrar 
De var på väg hem. 

Den första forsade fram längs motorvägen i sin nya Volvo XL. Med gräddvit skinnklädsel. 
Acen var avstängd för den gjorde huden lite torr. Trodde hon. 

Mellansystern låste porten till sitt rosa tomhus högt över den glittrande sjön. 
Hon hade brått för hon skulle passa rälsbuss till anknytande stambana. 

Lillasystern klafsade in från trädgårdslandet. Sparkade av sig de leriga stövlarna i farstun och 
bytte till loafers. Hon kände en droppe svett på överläppen. Var det av arbete eller 
anspänning? Snart skulle hon ta cykeln genom byn och in i skogen men först måste hon en 
sväng ner om vattnet. Hon tog stigen förbi nyponrosorna fastnade med jackan i de taggiga 
törnena, kände sig väl inte helt samlad kantänka, fortsatte över klapperstenen förbi det lilla 
märsklandet och stannade vid vattenbrynet. En ejder satt på en sten och putsade fjädrarna. I 
det dova motljuset kunde hon se dunen lätta och flyga ut över vågklucket. Havet var stilla, 
alltför stilla. Med ett klagande rop lyfte fågeln och de första regndropparna träffade 
lillasysterns kind. 

Den gamla gården låg i skogsbrynet på gränsen till slätten. Från fönstren i salen såg man 
vidsträckta ängar. I gul rapstid vajade vinden sötaktig och vällde in över gårdsplan. Från 
köksfönstren såg man lövträden lumma sig och svälla mot gran och gliporna med gläntor. 
Dunklare nu, himlen mörknade. 

Rälsbuss och tåg hade bytts mot landsvägsbuss. Den rosa systern satt tätt vid rutan. Ett 
stillsamt regn rullade utanför. Hur många gånger hade hon inte åkt denna sträcka? I minnet 
var hon tillbaka i alla de resor hon gjort längs den här vägen. Till skolan, hem från stan ut på 
landet och iväg till stan igen. För att till slut aldrig mer återvända. Ett liv, två barn och tre äkta 
män senare. Men när hon klev av på sin gamla hållplats kändes det som om hon bara drömt all 
den där tiden emellan. 

Den rosa stretade uppför allen. Hon hade paraplyet uppfällt och allt hon behövde fanns i 
ryggsäcken. Allt det andra hade hon lämnat bakom sig. När hon letat fram sin gamla nyckel 
och vridit om i det rostiga låset kände hon en stor trötthet falla över sig. Hon var tillbaka. 

V olvon med den gräddvita systern swischade in på gårdsplan och parkerade framför 
verandan. Den vita hastade ut med en Chanel övernattningsväska under armen och tog skydd 
på förstukvisten. Hon satte nyckeln i låset- bara för att finna att dörren redan var öppen. Precis 
då tog vinden fart och regnet började falla på riktigt. 

Lillasystern cyklade på som tusan men var ändå dyngsur när hon äntligen kämpat uppför allen 
och tvärat gårdsplan. När hon klev in över tröskeln lyste den första blixten upp halvdagern där 
inne och ett granatskott fräste i sjön. 
-" Hallå" Hon visste ju redan att de var där. Lite unken instängdhet slog emot henne fastän 
hon varit där och luftat så sent som igår. Den äldsta satt på huk vid kakelugnen i salen och 
prasslade med papper och sura stickor. Den andra hörde hon gå på ovanvåningen. Så konstiga 
ekande steg. Det slog henne hur tomt huset kändes nu när de båda andra kommit dit. Inte 
hälften så tomt var det när hon själv gick omkring ... På dagarna när hon gick genom rummen 



eller satte sig vid köksbordet och tittade i gamla papper var hon ensam med mor och 
småfåglarna. Men hon kände sig inte ensam. Hon brukade ha köksdörren öppen ut mot gården 
och solen och barndomen. Hon pratade mycket med sin gamla döda mor och det var givande 
samtal men nu förbannade hon sin dåliga planering. Hon kunde ju eldat igår och fått ut fukten 
och visat lite framåtanda. Men det var så varmt för några dar sen inte trodde hon att det skulle 
bli rått så fort. Eller sanningen var väl den att hon inte hade tänkt så långt. Och nu på 
morgonen hade hon haft fullt upp med att gräva i jorden och njutningsfyllt vända på de varma 
kokorna ... Det var ovanligt varmt för att vara september. 

Den äldsta systern reste sig och borstade bort någon obefintlig askflaga från sin elegant 
skurna dräkt. 
-" Vad gör hon däruppe?" 
-" Ser efter så att allt finns kvar, skulle jag tro. Trattgrammofonen och bedminton setet" 
sa Lillasystern 
-" Gör de det?" 
- "Ja, allt är kvar. Allt är som det var." Det är bara vi som inte är det, tänkte hon tillägga. 
-" Jag har inte så mycket tid, vet du, jag har ett möte i morgon vid tre." 
Storasystern strök en imaginär hårtest ur pannan. Hon brukade göra det när hon kände sig 
pressad. Nu låg håret så bakåtslickat och vackert som en stel peruk runt huvet på henne. 
När hon var yngre var det rufsigt och bångstyrigt. For åt alla håll. Lillasystern tyckte bättre 
om det så. 
BOOM 
Där slog åskan ner! Nära ... De sprang mot fönstret bägge två för att se om nåt träd fått en 
dödskyss. BOOOM. Där gick strömmen. 
På mindre än en minut kan åskan förflytta sig fem kilometer. Visste du det? 
Det slog inte i huset, det var säkert i kraftledningen vid bäcken. Det var inte första gången. 
Det rasslade och dunsade på övervåningen. Mörker hade hon aldrig varit förtjust i, den 
mellersta. Mörkret eller sina egna dunkla tankar. BOOM. 

Hui ... Nu piskar regnet rutorna. Hela huset knakar. Det regnar horisontellt nu. Men jag är van! 
Åskan är redan en längre bit bort nu. I höjd med Nilsson kor, skulle jag tro. Hoppas de inte 
står i dungen. 
Rosa mellansystern kommer nedsnubblande för trappan. Vi går ut i hallen och möter henne. 
Lätt uppspärrade ögon och knyckiga rörelser. Hade du glömt september i obygden? 
Äldsta systern är på väg ut i köket för att leta efter ljus. 
-" De står i översta mellanskåpet, ta hela kandelabern" säger jag. 
- "Jag tar trearmade järnstaken" säger system. Glömde bort att hon alltid måste bestämma 
själv. Jag ser utanför fönstret att det lättat lite på himlen. En ynka ljusstrimma i öster. De 
andra ser inte det. 
-" Vi kommer att ha dag igen, en liten stund innan skymning. Snart." säger jag. Men ingen 
verkar bry sig. 
Jag tänder eld i vedspisen i köket. Det går lätt. Brännet är torrt och knastrande. Snart sprider 
sig skön värme från ugnsluckan som jag låter stå öppen för det lyser så vackert eldrött 
därinne. 
Storasystern tänder stearinljus med sin tändare. 
-" Har du inte slutat röka än?" frågar rosa systern anklagande. Men jag ser att hennes min är 
belåten. Ett noll till henne. 
-" Jag försöker njuta av de glädjeämnen som finns. " svaras det. " Det är väl ingen poäng att 
äta kaninföda hela livet och åka på cancern ändå." Touche. Där fick hon, den rosa. 



Jag går ut på verandan utanför köksdörren. Det droppar bara lätt från taket nu och från de 
snirkliga snickerierna. Jag tittar upp. Konturerna av en kommande fullmåne syns svagt i 
halvdagern. 
Kvinnorna är månen. Vet du det? 
I kvinnornas kroppar rör sig månen och kvinnornas vätskor följer månen. Kan du känna 
kraften? 
Jag vänder mig mot öster. Ser solen bryta fram. Mannen är solen. Styrka och livgivande 
strålar. Värme. Och förbrännande ljus. Hetta som torkar ut allt i sin närhet. Suger ut vattnet. 
Kan du stå emot vattnet? 

Katten springer jamande förbi mig in i köket. Blöt och ruggig. Han hugger glupskt in på 
resterna jag ställde på ett fat vid skafferidörren. 
-" Har du fortfarande samma faiblesse för illaluktande djur?" Den rosa systern föser katten åt 
sidan med sin fotriktiga sko. Hon vill in i skafferiet nu och kolla. Jag vet vad hon letar efter. 
-" Vi har ätit upp alla de inlagda päronen. Det är fem år sen mor dog." 
-" Åh, de var så goda .. " 
-" Gör några själv." 
Det är inte så förbannat svårt. Inget är så förbannat svårt om man bara vill. Köra snygg bil? 
Vara fri från cancer? 
Lillasystern hade tänkt säga nåt men stängde munnen igen. 
Den rosa föste igen skafferidörren med samma fotriktiga sko som hon öppnade den och 
famnen full av syltburkar. Samtidigt drämde storasystern igen ugnsluckan. 
Hur länge? Tänkte hon, den lilla systern. Vi kan kalla herme den bruna för hon var rätt beige i 
allt hon företog sig. Räddhågsen. 
Hur länge kommer livet att pågå såhär? 
Har jag tur har jag väl en tjugo år kvar. Tjugo år av hyfsad hälsa. Tjugo år på ett drägligt klot 
innan stormar och katastrofer tagit överhanden. Om inte människorna hunnit förgöra sig 
själva innan dess förstås. Tjugo år och vad med barnen? Hon rös. 
Hon vågade inte tänka på barnen. Skulle de finnas efter henne? I alla fall inte i den värld hon 
kände till. Det blev kallt innanför koftan. Skulle hon nöja sig med att cykla hit till gården från 
tegelvillan i byn? Skulle hon nöja sig med att scanna in varor från rullbandet på Konsum? 
Nöja sig. De flesta människor på jorden hade inget val alls. Hon hade vänner, fritid, frisk luft
än så länge .... En sicksack blixt lyste upp trädgården. Åskan lurade fortfarande runt dem. 

Varför hittade vi på denna idiotiska träff? Den gräddvita systern trevade nervöst efter sina 
cigaretter i handväskan. Vi har ju strängt taget inte något gemensamt mer än det här gamla 
malätna huset som läcker in och luktar musskit. Och som med sina tio tunnland jord ligger 
och hindrar utvecklingen av landsbygden. Hon hade talat med Jönsson på mäklarfirman i stan 
så sent som igår. De hade ett ganska generöst bud från ett byggbolag i trakten som var igång 
och projekterade stugbyar för fullt. Eftersom hon var äldsta systern var det henne de 
kontaktade. Vore skönt att få ett avslut på detta någon gång. Hon fiskade upp en lång vit 
Look, gjorde sig redo med tändaren och klev ut på verandan. 
BOOM! Fort kom hon in igen! 

Jag menade aldrig det där jag sa om bedrägeri. Det var ju inte så jag menade. 
Den rosa systern hade fastnat i sina egna tankar vid köksfönstret ut mot åkrarna. Nu mörka av 
de grålila moln som hängde över dem. Solen i dunkelljus. Luften så stilla som den bara står i 
stor fara. Den rosa såg inget av detta. Hon såg sin gamla mor i gungstolen på verandan där 
hon satt och grät över de huvudlösa anklagelser hennes mellandotter slungade mot henne. 



Hennes vackra kloka dotter. Hur kunde det gå så fel? Modern lyssnade inte på de kränkande 
orden längre, hon såg bara ett älskat ansikte förvridet av hat. Hämnd? För vad då? Var kom 
all ilska ifrån. Ett helt liv hade kommit emellan dem. Hon visste inte mycket om sin dotter 
längre. Var det terapin hon gick i som fick henne att "se klart" som hon sa eller var det 
besvikelsen över att blivit lämnad? Ännu en gång. Eller var det, modern tittade upp, gud 
förbjude-ren och skär avundsjuka? Modern studerade ingående de bittra dragen i sin dotters 
ansikte. Var vi bara för snälla far och jag? Inget behövde de göra. Allt skonade vi dem från. 
Vi skämde bort dem. Blev de för bortskämda de här tre? Modern slutade gråta och tittade 
intresserat på sin dotter. Så gjorde vi. Gav och gav-inget behövde de ge tillbaka. Gav till våra 
föräldrar gav och till våra barn. Och de bara tog och tog ... och nu ska jag snart dö. Modern 
satte sig stilla som en Buddhafigur. En gyllene Buddha med en blank tår som letade sig nerför 
kinden. Ett leende på läpparna. Men jag hade ett bra liv! Jag älskade. 

Blixten klöv den rosa systerns synfält med ett så förfärligt ljus åtföljt av en så bedövande 
knall att hon hoppade bakåt rakt i famnen på den vita som just backat in från verandan. Den 
brunbeiga snurrade runt och utan att någon tänkte sig för famnade de alla varann i en enda 
stor klump. Som darrande aspelöv stod de och höll om varann och blundade när Tor slängde 
runt sin yxa i trädgården på det mest fasansfulla sätt de någonsin varit med om. Lamporna 
tändes och släcktes om vartannat som i en gammal svartvit skräckfilm. Takpannorna 
klapprade som kastanjetter. Generat släppte de taget om varann när Tor äntligen drog iväg 
med sina vagnar, bort över nejden. 
-" Jag trodde att det redan var förbi" sa den vita och rättade till sin dräkt. 
-" Man kan aldrig veta med åskan" sa den bruna . 

" Man kan aldrig veta någonting om något här i livet." sa den rosa och snyftade så 
övergivet att de båda andra helt instinktivt la sina armar runtom henne igen. Och stod 
kvar så. 

Mor log. 
Nu hade de varann. Nu kunde de lämna. 



Diarienr 
Aktbilaga 

Stockholm 15/3 2017 

Till Kultur och Fritid 

Ar uppväxt i Fagersta och flyttade till Stockholm i 20-årsåldern. Av en tillfällighet fick 
jag syn på det här vistelsestipendiet och då kom ett kärt minne upp. Som barn besökte 
jag Sala och gruvan och fick bulle och saft på kafeet inne i fina Sala. 

Började på Kungl. Konsthögskolan på skulptur på 70-talet. Har haft flera utställningar, 
bland annat på Konstakademien med mina stora teckningar. 

Har haft det pressat på sista tiden och skulle njuta mycket av en lugn och vacker miljö. 
Skickar med några bilder så ni kan få en uppfattning om hur jag arbetar. 

Om det blir aktuellt så är mitt önskemål att få vistas i Drängstugan under juli månad. 

Många hälsningar 

Åsa Knoge 

Åsa Knoge 
Tyska brinken 19 
111 27 Stockholm 

mobil 073 67 333 14 
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