Nyheter

ST Torsdag 29 juli 2021

9

w

w

LITTERATUR. Skrev en bok om sin hemstads utveckling

Ville förstå vad som hänt Säffle
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Y Åke Sandberg är uppväxt i
Säffle men bor sedan många år i
Stockholm. FOTO: SUSANNE KRONHOLM

Y Det är nog ingen säfflebo som missat
att staden i år fyller 70 år. Yngst i Sverige
– men har ändå hunnit vara med om
många och stora förändringar. Med sin
pinfärska bok Främling i sin egen stad vill
säfflebördige författaren Åke Sandberg
ge en bild av hur politiken och samhällsvindarna formar om en ort. I dag presenterar han boken på biblioteket och Säffle
hembygdsgård.
Idén till boken fick Åke Sandberg, samhällsforskare och författare, när han besökte Säfflemârten i slutet av september
2014. Det var veckorna efter
riksdagsvalet och den politiska
fördelningen liknande inte det

han tidigare förknippat Säffle
med.
– SD hade gått upp som en
raket i min barndoms och ungdoms stad och jag ville begripa
varför de blivit så starka i det
gamla brukssamhället.

Det blev starten till att börja
nysta i ett stort och komplext
maskineri som är en kommuns
historia, och hur industriell omvandling och politiska beslut
formar och omformar samhället på både mikro-och makronivå. Sveriges omvandling ur
bruksortens perspektiv.
När Säffle blev stad på tidigt
50-tal var det en prunkande tid
då bostäder växte fram som
svampar ur jorden, fabriker
expanderade och jobb fanns
det gott om. Socialdemokratin dominerade. Knappt 20 år
senare övergick det till ett borgerligt styre, och Centern har
varit stark i många decennier.
Nedmonteringen av flera stora
fabriker har inneburit en växande arbetslöshet, som lett till
missnöje. Nu görs å andra sidan

nya stora satsningar igen, på
bland annat laxfabrik och simhall för attraktivt boende.
Åke Sandberg har intervjuat
ett stort antal personer – politiker, forskare, lokalhistoriker och
”vanliga” säfflebor – för att göra
en så täckande, ingående och
perspektivrik bok som möjligt.
– Jag har velat låta folk komma till tals på sina egna villkor.
Sen redovisar jag forskning som
kan hjälpa en att förstå.. Jag vill
få en bild av varför ett samhälle
blir som det blir.
I dag presenteras alltså boken
för första gången – och i sin huvudmiljö.

Marina Johansson
0533-46443
marina.johansson@
saffletidningen.se

Främling i sin stad fick sin
början efter
författarens besök på Säf
flemârten 2014.

Klimatförändringarna påverkar både stort och smått. Mest smått.
När jordens medeltemperatur stiger ökar inte bara havsnivåerna. Antalet barn
som utsätts för våld blir också högre, eftersom översvämningar och torka slår
ut hela samhällen. Klimatförändringarna drabbar alltså de redan utsatta hårdast.
Med ditt stöd kan vi ge fler barn trygghet i ett föränderligt klimat.
Bli månadsgivare på barnfonden.se
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