Bok- och julklappstips i vintermörkret

– Livmodermakt av Erika Rockborn

D

istriktsläkaren och fyrabarnsmamman Erika Rockborn har
gjort romandebut med boken
”Livmodermakt”. Egentligen var det
inte alls meningen att hon skulle börja
författa nu. Tanken var att hon senare
som pensionär skulle få mer tid att ägna
sig åt att måla och teckna, ett intresse
som hon haft sedan barndomen. En stroke 2012 fick henne dock att tänka om.
– Att skjuta upp saker, ”att göra sen”,
kändes helt plötsligt fel, säger Erika.
Man vet ju helt enkelt inte om det finns
något sen.
Efter skadan blev det en mödosam
och tuff rehabilitering. Det mesta av
fumligheten och svagheten på höger
kroppshalva har gått tillbaka men att
teckna går inte lika lätt som förr. Med
hjälp av tummarna har hon dock hela
tiden kunnat skriva i telefonen.
– När minnet sviktade i början blev
den smarta telefonen min hjärna, jag
använde den till allt. Med hjälp av kalendern, påminnelser och anteckningar kunde det vanliga livet fortsätta att
fungera.

pockar på och det finns lite tid över. Flera kapitel har kommit till i kassakön på
ICA, i karusellkön eller som passagerare i bilen. Det gäller att ta vara på dessa
gratis stunder som finns. Det har blivit
som en form av mindfulness för mig att
skriva.
Boken utgör den första delen i en
trilogi och handlar om den hårt arbetande distriktsläkaren Martin Lindahl
och hans längtan efter barn. Martin är
lyckligt gift med Madeleine som satsar
på karriären och ännu inte är redo för

att bli förälder. Det hela kompliceras av
att flera i Martins omgivning får barn,
till och med den gamla barndomsvännen Sebastian blir pappa, trots att han
lever tillsammans med en man. Av en
slump, på en krokikurs, möter Martin
dessutom den sprudlande, livsbejakande och genuint vackra modellen Lisette
som är Madeleines raka motsats. Martin
får nu flera känslor att brottas med och
det tidigare inrutade vardagslivet med
mycket jobb och ett perfekt hem kommer på ända.

När minnet sviktade i
början blev den smarta
telefonen min hjärna, jag
använde den till allt.
Mitt i allt detta dök plötsligt en dag
bokens huvudkaraktär upp i huvudet.
Handlingen tog vartefter form i telefonens ”anteckningar”.
– Eftersom jag alltid har telefonen
med mig kan jag skriva när handlingen
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Det finns ett bra flyt i denna feelgood
bok och personskildringarna är många
och väl beskrivna. Man får inblick i en
distriktsläkares arbete med både den
administrativa stressen men samtidigt
glädjen som finns i mötet med patienter.
– Att skriva deckare är ingenting
för mig, säger Erika. Jag vill skildra
människor med livsöden utan ond bråd
död. Det finns några huvudbudskap i
boken. Dels vill jag skildra vad en distriktsläkare gör på jobbet i en skönlitterär form, dels vill jag förmedla att det
i samhället finns en jakt efter status och
perfektion. Att få med en regnbågsfamilj
som lever ett helt vanligt familjeliv, ett
me-too perspektiv och vikten av återvinning i samhället känns också viktigt och
helt rätt i tiden.
Erika har alltid haft intresse i att skriva och läsa. Tidigare har hon skrivit en
del noveller och en barnbok som dock
ej är utgivna. Inspiration har hon bland

annat fått från sin far som var lärare och
duktig på att författa samt även en god
historieberättare.

Jag vill skildra människor
med livsöden utan
ond bråd död.
– Någon skrivarkurs har jag aldrig
gått men både kroki- och målarkurs har
jag erfarenhet av. Annars utgår jag från
min mångåriga erfarenhet som distriktsläkare samt livet i övrigt. Jag valde dock
att inte skriva om en kvinnlig distriktsläkare för då hade det kommit för nära
mig själv och blivit mycket svårare. En

av karaktärerna i boken, syster Malin, är
på riktigt men annars är allt en blandning av påhittade och omgjorda personer som jag mött. Det är till stor del min
mans förtjänst att boken nu blivit utgiven, för det var han som uppmuntrade
mig till att till slut skicka in manuset.
Jag blev överraskad och mycket glad när
Lindelöws förlag hörde av sig.
Det kommer en fortsättning till Livmodermakt där vi får följa vad som hänt
i doktor Lindahls liv sju år senare.
– Andra boken är redan skriven och
den tredje har jag i huvudet. Sedan får vi
se vad som händer. En ny relationsroman
med feelgood karaktär eller kanske blir
det en barn- eller ungdomsbok framöver.

Ulrika Taléus
Sekreterare DLF

14

Bor: Norrköping.
Yrke: Distriktsläkare och arbetar på
vårdcentral i Söderköping. Är också lärare i kommunikation på den så kallade
samtalstrimman på läkarutbildningen,
medicinska fakulteten, Linköpings Universitet.
Familj: Gift och har fyra barn.
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