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Smålands Författarsäll-
skap bildades 1962 och 
har genom åren gett plats 
för många namnkunniga 
författare. För sina läsare 
har man ofta presenterat 
sig i form av antologier och 
jubileumsutgåvan ”Från 
lingonröda tuvor till plane-
ten Mars” speglar i omkring 
30 texter både föreningens 
historia och en samtid fylld 
av både oro och berättar-
glädje.

SMÅLAND. I ett företal till 
antologin berättar Erik 
Lindfelt om föreningens 
60 år av inte alltid kon-
fliktfria historia. Om hur 
välkända författare som 
till exempel Astrid Lind-
gren, Torgny Lindgren och 
Vilhelm Moberg tagit plats 
bland sällskapets omkring 
100 medlemmar men ock-
så om hur olika kraftfulla 
viljor ibland skapat kon-
flikter. Konstigt vore det 
väl annars i en organisa-
tion som vill verka för 
konstnärliga och kulturel-
la värden. För vad vore 
tryckfrihet och åsiktsfri-
het värda om de bara gäll-
de de som tyckte lika.

Även jubileumsantologin 
innehåller tankar och ut-
tryckssätt som pekar åt 
många olika håll och ger 
läsaren en chans att möta 
nya röster. Texterna är 
skrivna både av nu verk-
samma medlemmar och 
av de som gått ur tiden. 
Var och en med sitt tonfall 
och sitt språk.

Elisabet Norins inledan-
de text På väg är tagen ur 

en kommande roman och 
tar läsaren med in i dröm-
marna om ett annat liv 
men också in i en situation 
där ingenting blir som det 
var tänkt. Mer drömsk är 
Ami Anderssons Snöfall 
som berättar om när nå-
gons frånvaro tar över och 
färgar av sig på allt i en 
mardrömsliknande situa-
tion där man vill mycket 
men inget förmår.

De många rösterna ger an-
ledning att fundera på vad 
som lockar och fängslar i 
en text. I Ulla Olin-Nils-
sons text Folkbildaren kan 
man kanske finna ett re-
cept: 

”….. det stora
färglösa språket som man 

till vardags 
är iförd och inte tänker på
stryker han lätt mothårs”

Pandemin, klimatkris och oro 
färgar av sig på många tex-
ter. I Carin Rickardssons 
fundersamma På lingonrö-
da tuvor växer en kluven 
värld fram. En stilla, nära 
värld där livet kan få värde 
av mogna lingon som glöder 
mellan tallarnas stammar 
möter ett ohämmat konsu-
merande som medför att 
klimatkatastrofen kryper 
allt närmare. Det fyller för-
fattaren med en känsla av 
maktlöshet. Men också med 
en gnista av hopp om nya 
sätt att leva. 

Även Anna Melles Sköld-
paddans vishet ställer frå-
gor om vad som ger livet 
värde. Att det ofta handlar 
om möten och relationer är 
väl knappast någon hemlig-

het. Om det kan man läsa 
bland annat hos Astrid 
Lindgren och Katarina von 
Bredow. 

Till glädje för läsaren pekar 
boken på hur mångfacette-
rat livet är och vilken gruva 
av möjligheter språket kan 
vara. Allt buret av en tro på 
ordens värde och vår för-
måga att kommunicera. I 
ren språkglädje förvandlar 
den lärde språkekvillibris-
ten Alf Henriksson myten 
om Blända till en rimmad 
språkfontän. Hos andra 
blir språket ett verktyg för 
att förstå eller påverka. 
Vare sig det handlar om 
saknad över något som 
gått förlorat eller hopp om 
nya möjligheter i en okänd 
framtid. En framtid där de 
rätta orden kan bidra. Som 
Kjell Olof Bolin skriver i 
bokens avslutande dikt:

Att väga orden
avgörande skillnad
mellan det uppbyggan-

de
och det nedbrytande
Budbärarens uppgift
i skymningslandet

Författare firar

Att möta nutida kultur kan 
ofta vara att orientera efter 
en bristfällig karta. Riktigt 
vad man kommer att möta 
vet man inte. Istället får 
man beväpna sig med nyfi-
kenhet och vetskapen att 
allt kommer man kanske 
inte att förstå. Det gällde till 
exempel när Jörgen Petter-
son och Jonny Axelsson 
besökte Media Artes och 
Växjö konsthall med saxo-
fon och slagverk.

VÄXJÖ. Sedan länge erbju-
der föreningen Media Ar-
tes konserter publiken en 
möjlighet att möta den nu-
tida musikens stora bredd. 
Den här gången besöktes 
Växjö av saxofonisten Jör-
gen Pettersson och slag-
verkaren Jonny Axelsson 
och som så många gånger 
tidigare kombineras kon-
serten med en workshop. 
Den här gången tillsam-
mans med musiklinjen på 
S:t Sigfrids folkhögskola 
och kanske främst deras 
kompositionselever.

Musikerna kommer båda 
från Småland men vuxna 
ur olika mylla.

– Jag fick min skolning i 
Kosta musikkår. Det är 
den bästa skolan man kan 
få. Där fick jag glädjen i 
musiken och om det tar 
emot är det fortfarande 
där jag hittar glädjen, sä-
ger Jörgen Pettersson un-
der mötet med eleverna på 
folkhögskolan.

För Jonny Axelsson bör-
jade musikerkarriären med 
att han smög sig till stunder 
vid broderns trumset.

– Som 14-åring spelade 
jag i band som var väldigt 
progressiva. Vi övade jämt 
och jag blev uppslukad av 
musiken.

Musik är ett brett be-
grepp och kanske finns det 
delar som lockar mer än 
andra.

– Efterhand hittade jag 
min musikaliska identitet. 
Sakta landade jag i något 
kammarmusikaliskt där 
man själv kan påverka det 
man framför, säger Jonny 
Axelsson.

Jörgen Pettersson gick mu-
sikerlinjen vid Musikhög-
skolan men ville vidare.

– Jag plöjde all klassisk 
repertoar och sakta börja-
de nyfikenheten på det ny-
skrivna växa, säger han 
och kopplar tankarna till 
glasbruken där skickliga 
hantverkare tillsammans 
med konstnärer kan skapa 
något nytt. Något liknande 
kan man möta i nutida 
musik där tonsättare och 
musiker ofta arbetar tätt 
ihop.

– Dialogen, att skapa till-
sammans. Ju längre man 
håller på desto mer nyfi-
ken blir man, säger han.

I den nya kammarmusi-
ken hittar de båda en fri-
het som inte kan finnas i 
en stor symfoniorkester.

– Det är en längtan efter 
att få tänka själv. Den nu-
tida musiken gav kontakt 
med en frihet, säger Jör-
gen Pettersson.

Efter att ha delat med sig av 
kunskaper och erfarenhe-
ter till S:t Sigfrids kompo-

sitionselever bjöd de två 
musikerna in till konsert 
på Växjö konsthall med ett 
program som bland annat 
innehöll Thomas Lilje-
holms verk Lost Chrystals 
för marimba och saxofon. 
I en intensiv inledning 
växer verket både dyna-
miskt och rytmiskt innan 
den går över i flytande 
stillhet och ger efterhand 
utrymme för mötespunk-

ter som musikerna lyfter 
fram med en oerhörd ex-
akthet.

Tillsammans och var för sig 
bjuder de två musikerna 
på en kväll som hela tiden 
är levande och här och nu, 
med musik som ofta pas-
serar det man trodde var 
möjligt men samtidigt 
känns både tillgänglig och 
ständigt bjuder på något 

oväntat. Ofta skiftar stäm-
ningarna snabbt. Av och 
till fångas örat av rytmiska 
figurer eller ett melodiskt 
tema men snart för musi-
ken oss in i helt andra ut-
tryck. Som om musikerna 
hela tiden söker sig allt 
längre in i musikens out-
forskade möjligheter. Och 
låter oss följa med.

Utflykt i okända landskap

Jonny Axelsson och Jörgen Pettersson pratade bland annat om hur en kompositör med sin 
notering kan berätta hur det är tänkt att låta.     FOTO: TORE SJÖQVIST

Med boken ”Flickan med en 
lapp om halsen” ortsätter 
Maria Bouroncle att berätta 
om människor en liten by i 
Västergötland. Berättelsen 
om det finska krigsbarnet 
Hilja är en fristående fort-
sättning på hennes debut-
bok ”Det kom för mig i all 
hast”.

Med boken ”Det kom för 
mig i all hast” lyfte Maria 
Bouroncle fram en släkt-
tragedi när hon berättade 
om Ingeborg Andersson 
som efter att ha dödat sina 
tre barn kom att tillbringa 
ett år vid Växjö fängelse för 
att sinnesundersökas. 
Kvar i byn blev hennes 
man Artur och om hans 
öde kom hon att möta 
många frågor. Kanske kun-
de det ge stoff till ny bok.

– Jag fick många frågor 
om vad som hände pap-
pan. Men det hände ju inte 
så mycket. Han bodde 
kvar på samma gård.

Nu får läsaren ändå möta 
honom men genom hans 
nya fru Maria och krigsbar-
net Hilja som blir en del av 
familjen under ett par år i 

slutet på Andra Världskri-
get. En vistelse som inled-
ningsvis fylls av språklig 
osäkerhet och där släktens 
hemlighet kommer att på-
verka alla relationer. Men 
det är också en skildring av 
kärleksfulla människor 
som, kanske lite kärvt, gör 
så gott de kan.

I sin skildring av hur bar-
net i språklöshet försöker 
tolka sin omgivning kan 
”Flickan med en lapp om 
halsen” påminna om An-
nika Thors fantastiska se-
rie En ö i havet. Och temat 
är inte bara historiskt. 
Tvärtom. Idag med de sto-
ra flyktingströmmarna 
känns boken otäckt aktuell 
samtidigt som berättelsen 
är väl förankrad i vardagen 
i ett jordbrukarhem i 
1940-talets Västergötland.

– Jag läste mycket om 
finska krigsbarn. Ofta 
handlade det om trauman 
men det var ingen som rik-
tigt satte in berättelsen i 
det historiska samman-
hanget och miljön barnen 
mötte.

Liksom debutboken bygger 
Flickan med en lapp om 

halsen på verkliga händel-
ser och verkliga personer 
och Maria Buroncle lägger 
mycket tid på att få fram 
uppgifter om tiden och 
människorna.

– Jag skriver om histo-
riska personer och vill att 
det ska bli rätt. Men jag 
tycker också att det är kul 
med forskarfasen.

I samband med det för-
sta boksläppet kom Maria 
Bouroncle att möta Hilja. 
Nu en äldre kvinna.

– Jag blev snart fast i Hil-
jas berättelse.

Att skriva om verkliga 
människor är känsligt och 
det blir inte mindre käns-
ligt om det handlar om 
människor som ännu lever.

– Jag var nervös för hur 
den skulle tas emot. Det är 
ju en berättelse som ses ge-
nom mina ögon.

Nu har två böcker vuxit 
ur den västgötska lands-
bygden. Om det finns en 
tredje vet Maria Bouroncle 
inte ännu.

– Jag får fundera lite, sä-
ger hon.

En del av arbetet med sin första bok gjorde Maria Bouroncle som vistelsestipendiat vid Elin 
Wägners Lilla Björka.       FOTO: TORE SJÖQVIST
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