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I år är det noveller som står i fokus för Hela Halland läser. Därför tycker jag att det 

kan passa bra med en novellsamling som månadens boktips.   

Bli som folk av Stina Stoor 

Jag lyssnade, via Sveriges Radio play, på Stina 

Stoor när hon var värd för Sommar i P1. 

Några veckor senare lyssnade jag också på en 

intervju med henne. Jag läste en artikel om 

henne och kände att jag bara måste läsa 

hennes bok Bli som folk. Och det gjorde jag 

och den var bra! Det var jag nu var inte 

ensam om att tycka, boken belönades med 

Borås Tidnings Debutantpris, Katapultpriset 

och Samfundet De Nios Julpris samt 

nominerades till Augustpriset med 

motiveringen "Bli som folk är inget mindre än 

en förnyelse av den svenska novellkonsten.” 

Stoors livshistoria är något av en 

askungeberättelse. Hon är född i en 

avfolkningsby i Västerbottens län. Mamma 

försörjde familjen och jobbade jämt. Stina 

gick hemma med pappa som var 

sjukpensionär - och de drog sällan jämnt. Skolan fungerade inte och hon hade 

problem med kompisar. Resultatet blev en ofullständig grundskoleutbildning. Hon har 

haft flera depressioner och blev vid 25 års ålder sjukpensionär. Drog söder över - 

återvände och gifte sig med en samisk man. 

Stoor har alltid tyckt om att skriva. När en tidning i Umeå utlyste en novelltävling, 

tänkte hon att hon skulle ge sig själv en sista chans att bli något. Hon skrev, skickade 

in och vann! Hon grät av glädje och sorg när beskedet kom. Glädje över att ha vunnit 

och sorg över alla bortkastade år, när hon och alla andra trott att hon inte var någon, 

att hon inte dög i världens ögon - men det gjorde hon ju. Det förstod hon nu. 

 Boken består av nio noveller. Språket är ganska dialektalt färgat och, tror jag, 

innehåller också en del egenskapade ord utifrån ett västerbottniskt sätt att prata. 



Ibland förstår man inte alla ord men det fungerar bra ändå och att ”kallfingrarna 

Åsas” betyder Åsas kalla fingrar, det fattar t.o.m. jag. 

Huvudpersonerna i novellerna är ofta barn och ofta flickor. Det lever i familjer som 

befinner sig i utkanten - socialt, ekonomiskt, mentalt och rent geografiskt. Lite trasiga 

så där... 

Människorna, ofta familjer, någon gång vänner är naturligtvis viktiga för berättelserna 

men så är även naturen. Den är en självklar del av barnets värld och skildrad utifrån 

barnet och med barnets öga för de små detaljerna. ”I åns vatten for molnet av rött 

slam undan, och över själva botten därnere kom det då att röras slingor, Lysande, 

ljuvliga slingor, gungande nät med pärlor i! Jo åns strömmar spann guldtrådar bara 

av solens sken.” 

 Det är ofta ganska mörka berättelser - man skulle kunna tycka synd om de här 

människorna men huvudpersonerna själva reflekterar inte över detta och som läsare 

ser man världen med deras ögon. Man är tillsammans med huvudpersonerna, man är 

där, känner det som de känner, är i deras värld och det är så här världen är. Det finns 

inte ett uns av sentimentalitet. Här gottar man inte ner sig i känslor. Det bara är. 

 Och det är dessutom en riktigt bra novellsamling. Det är inte en bok som man bara 

glider igenom, språket är inte helt enkelt - man får läsa långsamt. Det kan vara lite 

svårt till att börja med men när man väl vant sig så är det inget problem. Och det var 

längesedan jag läste en bok med så stor närvarokänsla. Och med en så djup 

solidaritet med sina huvudpersoner. 

 


