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4 n Nyheter

Kommunchef sparkas
– får ut 15 månadslöner
En chef inom Sollefteå kommun köps ut från sin anställning. Enligt tillförlitliga källor till Tidningen är anledningen att det förelåg misstanke om sexuella trakasserier gent-

emot kollegor på arbetsplatsen. Mannen får 15 månadslöner, sparar semester samt kompenserad tid som kompensation. ”Om det är på grund av sexuella trakasserier kan jag

20 n Värnar det skrivna ordet
2 n Ledare: ”Sverige har
fortfarande lång väg att gå”

tyvärr inte svara på. Men vi har gjort ett avslut med mannen
som ger honom rätt till 15 månadslöner”, uppger Majed
Safaee, kommunikationsstrateg vid Sollefteå kommun.



Hola folkhögskola utanför Kramfors startar nu en författarutbildning. Kursledare Mina Widding vill lyfta det skrivna ordet
och berättelsen som en grundläggande demokratisk fråga.

10 n Ordet fritt: ”Det är ett svek
mot alla med psykisk ohälsa”
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Mina Widding hoppas kunna tända en gnista för norrländsk litteratur. 

Nu startar Norrlands
enda författarskola
Till hösten startar en ny författarutbildning
på Hola folkhögskola utanför Kramfors. Kursledare är Mina Widding, som vill lyfta det
skrivna ordet och berättelsen som en grundläggande demokratisk fråga.
– Norrland behöver fler författare, säger hon.
KRAMFORS Själv har Mina
Widding alltid skrivit myck
et. Kanske inte minst inspi
rerad av farfars bror Lars
Widding.
– Han har funnits där bak
om i släkten, så klart jag var
nyfiken och lite stolt, säger
hon.
– Men skrivandet har all
tid varit viktigt för mig, pre
cis som läsandet; det är inte
bara väldigt kul att skriva
och läsa, det är också en av
de viktigaste grundpelarna
som bär upp ett fungerande
samhälle.
Mina Widding är skriv
pedagog och kursledare på
den nya utbildningen i litte
rärt skrivande som inom kort

startar på Hola Folkhögsko
la. Det är den enda författar
skolan i sitt slag norr om
Uppsala – årslång och på hel
tid med start hösten 2020.

– Läget är idealiskt på

många sätt, vill man ha lugn
och ro för att kunna fokuse
ra på sitt skrivande är Hola
perfekt. Det ligger avskilt
och väldigt vackert; det
finns en spänning i att man
liksom är utlämnad till var
andra, till konstnärskapet
och naturen, eftersom bil är
helt nödvändig för att ta sig
någonstans.
– Man får ett eget rum,
man blir lösgjord från var
dagen, man får ta plats med

sitt skrivande. Vad som
helst kan hända.
Under utbildningen får
eleverna bland annat stude
ra dramatik, biografiskt
skrivande, skönlitteratur,
poesi och essäer. Fokus lig
ger på skrivandets process,
skrivandets hantverk och
den egna kreativa utveck
lingen, allt hand i hand med
den moderna litteraturen.
– Att hitta sitt eget uttryck
är ett av målen, att våga lita
på sin förmåga och att det
man har att berätta är något
viktigt, säger Mina Wid
ding.

– Många förvånas över vad
de kan åstadkomma, när de
fått verktyg och termer för
att kunna prata om skrivan
det. Att lära sig tala om text,
att läsa och analysera, är en
viktig del.
– För mig är lusten att
skriva, själva idén och be
rättelsen som vill fram, vik
tigare än kunskaperna i
svenska. Det är en estetisk

”

En av de viktigaste
grundpelarna som
bär upp ett fungerande samhälle.
Mina Widding

utbildning, där det konst
närliga står i fokus.
Vad är då nyttan med en
utbildning i litterärt skrivande?
– Det är ingen yrkes
utbildning, även om man
nog får större chans att bli
författare. Men kursen leder
till så mycket mer; ord är
makt, ord är kunskap, ord är

p Mina Widdings fem

bästa råd till den som
vill skriva:

1: Du kan, du har det redan i dig.
2: Tro att det du har att
berätta är viktigt.
3: Skriv, skriv, skriv.
Strunta i reglerna, tro på
berättelsen, fokusera på
den.
4: Lyssna på din inre röst –
försök inte vara som alla
andra.
5: Skriv det som vill fram,
inte det du tror att man
"måste" skriva.
förmåga; att kunna uttrycka
sig, att kunna berätta i
skrift, och att förstå och till
godogöra sig det skrivna, är
något grundläggande de
mokratiskt, säger Mina
Widding.
Samhället är uppbyggt av
berättelser. Ju fler som be
rättar och ju fler som läser
desto genomskinligare och
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mer åtkomligt blir samhäl
let. Och berättelsen är en
stark politisk kraft.
– Jag utbildar människor
i att föra fram och använda
sin egen röst. Det är något
väldigt grundläggande och
viktigt, säger Mina Widding.
– Att behärska kreativt
skrivande är dessutom
något som efterfrågas inom
en rad kreativa yrken – och
i själva livet. Det är helt en
kelt en extremt användbar
kunskap.

Hon hoppas också kunna
tända gnistan för norr
ländsk litteratur.
– Norrland vimlar av be
rättelser. Vi behöver fler
som berättar dem. Och litte
raturen är ett böljade hav;
det är lätt att tro att allt har
skrivits, men litteraturen är
en del av det levande sam
hället och det du skriver
kommer fortfarande att va
ra något helt nytt.

Katarina Östholm

