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Fred Åkerström var en av de främsta vistolkarna i 1960- och 70-talens visvåg. Här berättar hans dotter
CajsaStina med kärlek, sorg och saknad om sin när- och frånvarande far. "Den rungande tystnad som min far
lämnade efter sig när han försvann ur mitt liv för 25 år sedan, ekar i mig än i dag. Jag var 17 år då, 1985. Alla
dessa ord och meningar som aldrig utväxlades mellan oss, dessa frågor som aldrig blev besvarade.
Vi hann inte mötas, på lika villkor - trots min biologiska ålder var jag rent mentalt 8-9 år då han gick bort.
Den monumentala respekten för honom - skräcken - frös min inre klocka. Under en period av flitigt
tågpendlande i samband med en skivproduktion för några år sedan började jag skriva ner vad som skulle
kunna liknas vid ett fiktivt samtal mellan oss; minnena fick åter liv - barndomsminnen av himmelsk,
berusande glädje . men också av förlamande rädsla och förtvivlan. En trasmatteväv bestående av mer eller
mindre sammanlänkade texter, verser, brev och dagboksanteckningar började ta form - grunden för denna bok.
Ungefär samtidigt som mitt arbete med boken påbörjades, återfann jag bland min fars kvarlåtenskap ett
gammalt skrivhäfte fyllt med farfars egenhändigt nedtecknade barndomsminnen. Dessa barndomsskildringar
har efter hand hjälpt mig att förstå något av orsaken till den själssmärta som tycks ha gått i arv i generationer
inom vår familj. Många av de smärtsamma situationer som min far omedvetet utsatte mig för, får därigenom

sin indirekta förklaring. En far - en manlig norm att formas av, att anta, förkasta och ompröva, i all oändlighet.
Den brist på mentala redskap som min fadersrelation rustat mig med, har gjort att jag många gånger upplevt
mig gå genom livet med bakbundna händer. En smärtsam, ofta mycket förvirrad resa. Genom att skriva den
här boken har jag försökt återskapa något av det försonande samtal pappa och jag aldrig fick, i levande livet."
CajsaStina Åkerström
Men jag har stor hjälp av min kära Detta hände 1970 jag jar sexton år min far hade gift omsig med en kvinna
som var 40 år. Det som hände har gjort att min tvillingsyste.
Självklart kan jag ju inte komma ihåg alla detaljer. Föreställningens längd, ca 2x 75 minter plus paus.
Ungdomscoachen Sofia Carlfjord har mer än 600 000 kronor till evenemang av, med och för unga i Nedre
Dalälvsområdet. INTERVJUER: För kontakt och intervjuer – vänligen kontakta: Werecki PR pr@werecki.
Det jag ska berätta nu har incestuösa inslag, läs inte idare om du inte gillar det. Självklart kan jag ju inte
komma ihåg alla detaljer. Du och jag farsan – Odödliga svenska klassiker med två av Sveriges mest omtyckta
vissångare. Många ville prata Storuman Forever. patetiskt att personer som beskriver sig som vuxna tänder
på att droga en liten tjej och utnyttja henne. Ungdomscoachen Sofia Carlfjord har mer än 600 000 kronor till
evenemang av, med och för unga i Nedre Dalälvsområdet. Ungdomscoachen Sofia Carlfjord har mer än 600
000 kronor till evenemang av, med och för unga i Nedre Dalälvsområdet. Den prisbelønte komikeren,
programlederen, skuespilleren, forfatteren og manusforfatteren Russell Kane kommer tilbake til Norge, og
opptrer på Chat. En natt vakna jag av ljud från.
INTERVJUER: För kontakt och intervjuer – vänligen kontakta: Werecki PR pr@werecki. Skivbörsen Kö på
gatan och fullpackat i affären Skivbörsen på 1980-talet. Skriver om en grej som jag var med om för c:a 7 år
sen.

