
ETT LJUS I MÖRKRET? 
Tyvärr ökar smi8spridningen igen. Därför tvingas vi skjuta upp det planerade studiebesöket 
på Nya Karolinska Sjukhuset med eJerföljande målKd. Förhoppningsvis kan vi genomföra det 
under nästa år. 

I skolan pågår undervisningen på plats med vissa undantag på distans. Enligt uppgiJ från 
rektor Gabriella Björk har dock skolöverläkaren bestämt a8 externa personer inte får besöka 
skolan med mycket begränsade undantag. Vi kunde sålunda ha en liten prisutdelning av 
TranströmersKpendier Kll de tre pristagarna den 18 september. Här kan ni läsa Bonniers 
utlåtanden om de tre pristagarna: 

 ”Li8le Boy” är en sinnlig text med stark förmåga a8 bygga upp tydliga scener. Den första Kll synes 
vardagliga scenen omvandlas inför läsaren Kll e8 drama när det uppenbaras a8 det är e8 minne där 
en världshistorisk tragedi ligger dold. Den varma beskrivningen av hur den nu gamle mannen si8er i 
trädgården med si8 vetgiriga barnbarnsbarn förtydligar hur det personliga genom generaKoner 
omvandlats Kll e8 historiskt monument. Med ovanlig talang för dialog drivs texten fram utan a8 bli 
senKmental, och får det a8 framträda så enkelt: det varmaste minnet är det som finns kvar. 
  
”Diminuendo” skriver vidare på Tomas Tranströmers ”C-dur”, men vänder den också ut och in, som 
e8 fotografiskt negaKv. Medan Tranströmers dikt kretsar kring musiken, är det tystnaden som här står 
i fokus: den stumhet som infinner sig i e8 (ofrånkomligt) eJeråt. Med små medel lyckas förfa8aren 
förmedla en koncentrerad bild av kärlekens slutskede, då språket och musiken tycks omöjligt 
avlägsna. Det är inte lä8 a8 skriva fram något sådant; för hur u8rycker man tystnad? En stor förtjänst 
hos denna text är a8 den inte värjer sig för tystnaden, utan tvärtom – som bra poesi oJa gör – 
närmar sig den. 
  
”Kommer ihåg” är en sensibel text, laddad och samKdigt lä8 i steget. Sceneriet är skogen och 
sommarvistet, romanKskt beslöjat och den innehåller fina, inkännande ögonblick: önskningarna, 
reflekKonerna om a8 vara i stunden och samKdigt försöka stoppa Kden; om a8 ha sinnena 
uppskruvade på max för a8 registrera så mycket som möjligt, för a8 hålla någon kvar eJer det 
annalkande slutet. Berä8elsen fångar fint förgängligheten, denna vår korta stund på jorden, som blo8 
sandkorn. Även farorna och olyckan, som lurar under den solbelysta ytan. Om a8 sedan förmå sig a8 
stå där mi8 i ensamheten, levande med minnena kvar. 
Pristagarna har läst upp sina bidrag i samband med invigningen av Tranströmerbiblioteket, det nya 
namnet på bibblan  i Medis. 

Vi har även haJ e8 styrelsemöte i FSL i oktober. Däremot kan vi tyvärr inte ha någon utdelning av 
FSL:s elevsKpendier vid julavslutningen i aulan, vilket vi haJ de tre senaste åren.  Juryarbetet med 
dessa priser kräver också omfa8ande arbete i skolan. Vi tvingas därför  ställa in 2020 års priser och 
hoppas vi kan komma igen Kll nästa år. 

Vill du veta vad som händer i skolan kan du förstås K8a in på sodralaKnsgymnasium.stockholm.se. 
Numera kan du också se andraårseleven Wulfs videoklipp, som han regelbundet lägger ut på youtube 
under namnet ”Livet på Södra LaKn”, lä8 a8 googla. Där finns t.ex. intervjuer med rektor, 
skolbibliotekarien och många elever. 

Finns det då något ljus i tunneln för oss gamla SödraLaKnare? 
En ljuspunkt är a8 vi nu har 182 inbetalda medlemsavgiJer för räkenskapsåret 2019 -2020. Det är 
långt fler än på många år trots a8 vi inte haJ några akKviteter  på länge nu. Styrelsen har därför 



beslutat a8 kompensera medlemmarna ,som betalt in sina avgiJer utan a8 få något i retur.  Det skall 
vi bl.a. göra genom a8 ha en mycket starkt subvenKonerad fest så snart pandemin  Kllåter, 
förhoppningsvis 2021. En hejdundrande 92-årsfest! 
Vi återkommer i denna och andra frågor så snart pesten lagt sej. 
Om det forharande finns någon som inte betalt avgiJen för det förlängda året 2019-2020, så går det 
förstås forharande bra a8  sä8a in 200 kr på FSL:s plusgiro 5 36 71-4. 

Sköt om er och hoppas vi kan ses inom en inte allhör avlägsen framKd!!!  

För FSL:s styrelse 
Lars Fagerstedt 
Ordförande


