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När jag började läsa rysk kulturhistoria och politik på universitetet drog 
professorn upp de bärande dragen kring landets historia från Rurik till Sov-
jetunionens fall. Men, sa hon: Ska ni över huvud taget begripa något om varför 
Ryssland tog den utveckling det gjorde och fortfarande gör, så måste ni läsa 
de ryska klassikerna först. Så jag tog mig an uppgiften och tillbringade många 
timmar över Dostojevskij, Gogol, Tolstoj, Belinskij, för att nämna några av de 
stora författarna.

Fantastiska berättelser sprungna ur ett samhälle utan tillstymmelse till den 
reformation och renässans, som präglat västerlandets vandring mot demokrati 
och ifrågasättande.

Jag började förstå varför Ryssland är så annorlunda fast det på ytan ändå är 
så likt väst. 

Under en lunchrast diskuterade jag den store 
litteraturkritikern Belinskij med min professor. 
Hon suckade och nickade och började prata om 
skånsk lyrik istället. Du är ju skåning, sa hon, och 
tyckte att jag skulle gräva där jag stod för att kun-
na sätta in det nära i det stora sammanhanget.

Skånsk lyrik var ett vitt fält för mig, bortsett från 
Gabriel Jönssons vackra ”Flickan från Backafall” 
och några strofer ur Anders Österlings ”Ales ste-
nar”.

På Sveriges lyriska karta var Skåne mycket länge 
en vit fläck, och för bara några generationer tillba-
ka talade elaka tungor försmädligt om ”de lund-
ske muser” när de skulle yttra sig om de stackars 
skånska poeterna. Visserligen hade sången peri-

odvis ljudit starkare under Lundagårds mäktiga kronor än någon annanstans 
i vårt land. Men lärdomsstadens litterära snillen var inte skåningar, och några 
befruktande intryck av skånsk natur och skånskt folklynne tog de inte emot.

Nej, Skånes egna döttrars och söners rika och mångfacetterade lyrik och 
prosa med rötter i bokskogar, slätter och skogsbygder, betraktades som skräp 
på litteraturens bakgård.

På sitt litterära Pantheons marmortavlor står Ferlin, Fröding, Geijer och 
Selma Lagerlöf skrivna med gyllene bokstäver. 

Sommaren efter jag hade plöjt de ryska klassikerna tog jag mig an de skånska 
istället. Och utan att hemfalla åt provinsiell självöverskattning hävdar jag att 
poeter som Ola Hansson, Vilhelm Ekelund, Anders Österling, Gabriel Jöns-
son, Hjalmar Gullberg och modernisten och den fattige småbrukarsonen från 
Oderljunga i Perstorp kommun, Arthur Lundkvist, skapat lyrik, så rik och 
skön, så mäktig och fulltonande, att man blir helt tagen. Tyvärr fick inga kvinn-
liga skånska lyriker chansen att visa vad de gick för på den tiden. Det blir mitt 
nästa projekt. De finns!

min professor hade rätt. De skånska lyrikerna satte ord på det jag alltid känt 
mig hemma i, men inte reflekterat så mycket över. Och det har också ökat min 
förståelse för det som är främmande. Ryska klassiker och skånska poeter har 
samma poäng – Se livet.

Så varva gärna grillandet och solandet i sommar med lite skånsk lyrik. Till 
exempel ”Har du sett landet om sommaren” av Arthur Lundkvist.

Jag lovar en fantastisk upplevelse.

Klassikerna bär på 
historiens nycklar

vARvA GRILLANDEt 
Och SOLANDEt I 
SOmmAR mED LItE 
SKÅNSK LyRIK. 
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häSSLEhOLm
osteoporosförbundet 
trycker på vikten av att 
benskörhet, även kallat 
osteoporos, ska upp-
täckas tidigare för att 
förhindra livshotande 
frakturer.

– Vi önskar ju att det 
ska fångas upp på vård-
centralen, säger mår-
ten steen, ortoped på 
Hässleholms sjukhus. 

Benskörhet eller osteo-
poros är en sjukdom som 
innebär att skelettet är sva-
gare och därmed ökar ris-
ken för frakturer.
Osteoporos drabbar 
många kvinnor efter kli-
makteriet eftersom det 
kvinnliga hormonet östro-
gen minskar. Det ser bland 
annat till att benmassa inte 
bryts ner hos kvinnor, vars 
benmassa ursprungligen är 
lägre än mäns. 

Hälften av alla svenska 
kvinnor över 50 år kommer 
drabbas av någon sorts 
fraktur, enligt Osteoporos-

förbundet, som arbetar för 
att sjukdomen ska bli känd 
och förebyggas.

Det kan handla om en 
bruten handled eller fot-
led men var femte kvin-
na överlever inte när det 
handlar om en allvarligare 
höftfraktur.

Varje år får omkring 1470 
kvinnor en höftfraktur i 
Skåne.

Enligt Osteoporosför-
bundets ordförande Lisa 
Keisu Lennerlöf, kan anta-
let minska om osteoporos 

diagnostiseras tidigare och 
behandlas eftersom många 
frakturer är direkt relate-
rade till sjukdomen.

Hon menar att även 
mycket kostnader för vår-
den kan minska, då pa-
tienter som drabbats av 
frakturer beräknas vara 
näst dyrast för vården efter 
strokepatienter.

Något som Osteoporos-
förbundet argumenterar för 
är så kallade frakturkedjor.

– Det är något som Re-
gion Skåne har varit igång 
med i några år, säger Sol-
veig Sigurdardottir, ST-
läkare inom ortopedi och 
ansvarig för osteoporos på 
Hässleholms sjukhus. 

En frakturkedja inne-
bär att patienter över 50 år 
vid en fraktur ska skickas 
vidare till utredning och 
eventuell behandling.

– Det gäller inte alla 
frakturer, till exempel om 
det är fingrar eller tår.

Vårdcentralen är ansva-
rig för utredning av osteo-

Tidig behandling   förhindrar frakturer
   n Sjukdom. Ortopeden i Hässleholm försöker                 hjälpa till att upptäcka benskörhet 

Osteoporos orsakar 80 000 
frakturer i Sverige per år.
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