Höstfunderingar

om bildäcksbyten och Kerstin Ekmans nya bok vid 88 års ålder
När jag skriver denna text har vädret varit riktigt varmt och solen har visat sig i flera timmar. Jag tror att vi alla
känner att hösten målar nya färgskalor på träden och höstregnet tvingar ner löven från sina trädgrenar. De
faller på asfalten, trottoaren, i trädgårdarna och i skogen. Där inne i skogen har de redan lurat flera
svampplockare som tror sig fått syn på ett svampfynd. Men tji.
En fråga som vi bilägare alltid bär på i dessa tider är när det är dags att byta till vinterdäck. Hur var det nu
med reglerna om vinterdäck? Kanske lurar här en djup ovilja att behöva sätta på vinterdäck, eftersom hösten
och vintern tillsammans skapar en otryggare asfaltsyta att färdas på.
Brukar du utvärdera din tid? Det finns någonting nyttigt i att göra det. Blev den som du hoppats? Tog du vara
på den på bästa sätt? Att utvärdera tror jag hjälper till att fånga det som du faktiskt är ute efter i ditt liv.
Ibland kan vi få hjälp med att fånga de viktiga och goda utvärderingsorden genom våra författare, som söker
efter ord som beskriver och ibland klargör förväntningar och slutresultat.
En av mina stora favoriter är Kerstin Ekman. Just nu läser jag hennes första böcker och jag väntar att via
biblioteket få låna hennes allra första bok ”30 meter mord”. Smaka på den titeln! Författaren Kerstin Ekman
har nu i höst kommit ut med en ny bok som heter ”Löpa Varg”. På bokens omslag är det en tydlig bild av en
varg med lysande ögon. Idag är Kerstin Ekman 88 år. Det finns en underbar intervju med författaren på
Sveriges radio P1 från den 11 september 2021. Marie Lundström, som gör programmet ”Lundströms
bokradio”, intervjuar Kerstin Ekman utomhus på Ingarö där författarinnan bor. Boken har fått lysande
recensioner. Så här står det i en recension: ”Mästerligt om att våga ompröva sig själv, sitt liv och sina
värderingar. En hyllning till åldrande människor som vågar möta sig själva. Ett mästerverk.”
Boken handlar om den pensionerade jägmästaren Ulf och hans möte med en varg - ett möte som förändrar
honom i grunden och allt måste omprövas. Utom äktenskapet med hustrun Inga.
Kerstin Ekman säger själv om boken: "Jag vill försöka skildra ett dilemma som jag tror många av oss har, hur
vi ska förhålla oss till det naturligt växande och naturligt levande." I radiointervjun den 11/9 (P1) säger
författaren att hon ibland kan förlora hoppet om jordens framtid. Finns det ett framtidshopp för jorden? För
samspelet mellan människan, de vilda djuren och alla växter? Författaren säger i intervjun att man nog måste
våga tro på de många goda människornas vilja. Den inställningen har hon funnit hos sin favoritförfattare
Eyvind Johnson, när hon läst hans böcker.
Det är en underbar intervju rik på funderingar, kunskap och kritik. Har du möjlighet så lyssna på intervjun
eller varför inte köpa boken till dig själv som en höstgåva?
Vid en höstupptakt träffade jag en liten grupp damer och en herre. Vi hade inte träffats på länge. Det låg
förväntan i luften hos både mig och hos dem. Vi var glada över att få träffas igen och jag kände att nu är det
tillfälle att ta varandra i hand. Så jag sträckte fram min hand till var och en av dem och det var en mäktig
känsla att få hälsa så på varandra, med ett handslag. Det är stor skillnad på att hälsa med ett handslag istället
för med en liten nick med huvudet eller via olika nyskapade ”pandemi-hälsningar” som armbåge mot armbåge,
sko mot sko eller en vinkning med händerna. Handhälsningen skapar en annan sorts närhet som förstärker
själva mötet. Vi kände alla i vår lilla grupp att det var länge sedan vi hälsat på varandra med våra händer då
handflata möter hud.
Frågan vi alla ställs inför blir om denna ”närhets-hälsning” kommer att försvinna under vår tid. Kommer
pandemins närhets-rädsla att erodera viljan att hålla en annan människas hand i sin? Vad tror du? Kan du tänka
dig att hälsa på en medmänniska med din framsträckta hand?
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