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Fjorton anställda får sparken
■■ Uppsala■Stadsteaters■chef■Linus■Tunström■sparkar■fjorton■

anställda.■Minskningen■görs■på■den■administrativa■och■tekniska■
personalen,■inte■på■skådespelare.■

Leonora Carrington har avlidit
■■ Den■brittiska■konstnären■Leonora■Carrington■har■avlidit,■94■

år■gammal.■Hon■var■en■av■de■sista■från■den■ursprungliga■surrea-
listgruppen.■

BÖCKER

Till mamma på 
mors dag
Doris Dahlin
Roman
Ordfront

■■ ”Det är samma ögon 
som aldrig ser mig men 
som ändå alltid håller mig 
fast”.

Relationen mor-dotter 
är inte friktionsfri i Do-
ris Dahlins roman ”Till 
mamma på mors dag”, 
som kommer så lägligt till 
mors dag på söndag, och 
huvudpersonen är dessut-
om psykolog.

Kvinnan Reseda som 
kommer till henne på psy-
kologmottagningen vill 
bara prata den här gång-
en. Hon berättar om hur 
mamman drog åt hårban-
det så hårt att hela hårbot-
ten stramade. Nu är mam-
man på vårdhemmet. 
Kvinnan besöker henne 
ofta, vill inte att någon ska 
tro att hon är en dålig dot-
ter.

Psykologen Elisabet i Do-
ris Dahlins roman tänker 
på sitt eget förhållande 
till sin egen mor. ”Hat och 
kärlek. Så hand i hand”.

Den här romanen är 
inte självbiografisk som 
i ”Skammens boning”, 
om uppväxten i Härnö-
sand, men det är väl näs-
tan omöjligt att skriva ro-
man om en kvinnas rela-
tion till sin mor utan att ta 
från sina egna erfarenhe-
ter. Doris Dahlin skriver 
också med samma person-
liga ton som i ”Skammens 
boning”.

Psykologen Elisabet 
och Reseda har växt upp 
i samma småstad (Härnö-

sand). Reseda har lyckats 
med klassresan. Hon, stä-
derskans dotter, är nu lä-
karhustru och ekonomic-
hef. 

Elisabets mor lever 
fortfarande, men har bli-
vit som ett barn igen. Och 
som ett barn säger hon 
det som har förtigits i så 
många år. 

När modern efter henne 
till Stockholm blev an-
svaret hennes. ”Jag vil-
le det inte, men jag fann 
mig mycket snart, liksom 
jag alltid funnit mig”. Bro-
dern lämnade hemmet 
tidigt, ”du lämnade mig 
med mor”. 

Det finns några hel-
svarta modersskildring-
ar i litteraturen. Två med 
lokal anknytning är Ker-
stin Thorvalls ”Det mest 
förbjudna” (Sollefteå) och 
Ethel G Ericssons ”Flick-
an som inte fick finnas” 
(Örnsköldsvik). I den se-
nare är modern psykiskt 
sjuk. Möjligen framstår 
även Kerstin Thorvalls 
mor som psykiskt sjuk.

Kvinnan i Doris Dahlins 
roman har inte en helsvart 
relation till sin mamma. 
När hon går på stranden 
i Grekland tänker hon: 
”Min mor är den jag öns-
kar skulle ha fått vara med 
mig på den här stranden, 
den jag ville skratta med, 
den som jag ändå älska-
de”.

Doris Dahlin skriver 
väldigt bra. Hennes för-
måga att skriva, att få tex-
ten att flyta på, gör den här 
romanen lite längre än vad 
den borde ha varit. 

Slutsumman: Den som 
inte har en mamma är inte 
en människa. 

Lars LaNDström

Doris Dahlin, författaren ursprungligen från Härnösand, be-
rättar i romanen ”Till mamma på mors dag” om två kvinnors 
relationer till sina respektiva mödrar.  FOTO: ULLA MONTAN

En lite taggig ros  
på mors dag

Samtal med  en samling

■■ Det blev en dagförväx-
ling i torsdagens artikel 
om Holmgång. Arrange-
manget äger mycket riktigt 
rum mellan 16 och 18 juni 
och torsdagskvällen ägnas 
åt Norrdans, JP Nyström, 
Dan Viktor med flera. I 
förra artikeln hoppades 

sedan fredagen över. Det 
är på fredagen som den 
nya svenska supergruppen 
Roggbiv, med medlemmar 
från P-Floyd och svenska 
musikalen Queen spelar. 
Holmgång avslutas sedan 
på lördag med Roffe Wik-
ström som finalnummer.  

RäTTELSE

Raoul Dufys målning ”Ferme en Normandie” ur Qvistska sam-
lingen.  

Linda Lasson ställer ut broderi och installationer i Galleriet. 

Anna Rehnström och Cecilia Aro ställer ut tillsammans med 
delar ur Qvistska samlingen på Härnösands Konsthall. 
 FOTO: RObbIN NORGREN


