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Den här berättelsen har huserat i mitt huvud i mer än femtio år. Boken var från början tänkt som en roman om
folkhemmet. Den börjar i sekelskiftets Fattigsverige. Efter andra världskriget får människorna det successivt
bättre materiellt. Huvudpersonerna, Frans och Frida kan, liksom många andra, bygga sig ett nytt fint hus med
centralvärme, elspis och vattenklosett. Vägarbetaren Frans stora dröm i livet är att få äga en bil. Efter äldste
sonens studentexamen tycker han att han nu kan förverkliga sin dröm.
Men ingenting blir som han har tänkt sig. Berättelsen är också en familjekrönika från Pajala. Verkligheten har
således stått modell för dikten. Boken innehåller alltså egentligen flera berättelser. Jag önskar läsaren mycket
nöje. Bok recension: En annons i Norrländskan i juni 1957 bidrog till en vägarbetares död. När bilbolaget
Gundersens Flyg AB i Gällivare annonserade ut begagnade bilar blev vägarbetaren Frans Kuoppa i Pajala
lockad att köpa en vit Austin A-40 Somerset av 1954 års modell. Efter kort tid havererade motorn och Kuoppa
tvingades sälja. På affären förlorade han 3 000 kronor, motsvarande fyra månadslöner. Han kände sig lurad,
hade tappat ansiktet och blev deprimerad. Händelsen är kulmen på tornedalingen Göran Lauris gripande och
delvis självbiografiska skildring av det tidiga 1900-talets Sverige, gestaltat genom familjen Kuoppas liv i
Pajala. Pappa Frans var storvuxen, kraftfull men något nervöst lagd, mamma Frida kortvuxen, jordnära och
handlingskraftig. De startade sitt gemensamma liv i 1930-talets ännu resterande fattig-Sverige och genomled
tillsammans umbärande och sorger, de svåraste när hälften av de tio barnen dog. Först i sitt nybyggda
barnrikehus fick de i slutet av 1940-talet uppleva folkhemserans framtidstro. Så dags hade Frans Kuoppa fått

sitt första fasta jobb, på nybildade Väg- och vattenbyggnadsverket. Den olyckliga bilaffären illustrerar både
utveckling och risken för undergång. Den blir symbolen för växande välstånd, teknikutveckling och den nya
tidens förhoppningar och möjligheter, men också för cynism och den kalla kapitalismens eviga utnyttjande av
de svaga. På vägen genom historien berättar Lauri också om emigrationen till USA, om laestadianismen, om
hjärtlösa präster och om den språkliga diskrimineringen i Tornedalen. Ofta lägger han in ord eller korta uttryck
på meänkieli, omgående översatta till svenska. Han blandar minnen från sin egen uppväxt, intervjuer han gjort
och författarens främsta tillgång - fantasier. Han var bara 13 år när hans egen pappa tog sitt liv. Minnet hade
han burit med sig i mer än 50 år när han i samband med en kurs i skapande svenska började skriva sin historia.
Det har blivit en berättelse som är mer intressant än berättandet. Visserligen växer känslan för språket i takt
med texten, men det är ändå en hel del formuleringar och detaljer som hade behövt slipas till. Tack och lov är
det ingenting som på något avgörande sätt förstör läsupplevelsen. HANS OLOV OHLSON ,Norrländska
Socialdemokraten (NSD) 131030 Källa:
http://www.nsd.se/kultur/gripande-skildring-av-pajalafamiljs-ode-7973193.aspx Recension: Fri
historieskrivning som engagerar Göran Lauri: En vägarbetares död (Vulkan förlag 2012) Lauri
romandebuterar efter sin pensionering med en "berättelse som huserat i mitt huvud mer än femtio år", något
som understryker nödvändigheten i aktionen. En vägarbetares död fyller ett litterärt vakuum, lägger ett par
viktiga bitar till ett pussel som formats av berättare som Bengt Pohjanen, Mikael Niemi, Gerda Antti, Ester
Cullblom och Gunnar Kieri. Fler skrivarröster gör bilden av vår landsända mer nyanserad och ger röst åt vår
historia. Texterna hjälper oss att inmuta språkligt, geografiskt och kulturellt territorium. En vägarbetares död
har flera bottnar. På ett plan är det en berättelse om en resa från armod till f
Göran Lauri presenterar sin bok ”En vägarbetares död. se. Everyday low prices on a huge range of new
releases and classic fiction. com. Kategorier Butiker Märken Populära sökningar Om oss Kontakta oss
Allmänna villkor. motion 2017/18:867 Trygga vägarbetares. En vägarbetares död. Select the department you
want to search in Czesław Kiszczak är död;. Everyday low prices on a huge range of new releases and classic
fiction. 278. Skoj i en enda röra. Skickas inom 3-6 vardagar. Buy En vägarbetares död by Göran Lauri from
Amazon's Fiction Books Store. Buy En vägarbetares död by Göran Lauri from Amazon's Fiction Books Store.
Till butik. Del 2. Mycket bra att de lyfter denna fråga. Fraktfritt över 99 kr Buy En vägarbetares död by
Göran Lauri from Amazon's Fiction Books Store. Köp boken En vägarbetares död av Göran Lauri (ISBN
9789163714450) hos Adlibris. Autor: Kurt Bolin. Sanna och osannolika dalahistorier. Köp En vägarbetares
död av Göran Lauri på Bokus. Kategorier Butiker Märken Populära sökningar Om oss Kontakta oss
Allmänna villkor.

