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Yrsa Stenius blev chefre-
daktör för Aftonbladet 
när hon fortfarande var 
ganska ung. Hon avsatte 
sig efter ett antal år mer 
eller mindre själv för att 
Rolf Alsing som hon hade 
ett förhållande med skulle 
kunna överta hennes jobb 
när Torbjörn Larsson kräv-
de att han också skulle få 
chefredaktörstitel. Sedan 
gjorde Alsing slut och Yrsa 
Stenius gick in i 
en depression.

Hon hämtade 
sig dock och 
verkade i 20 år 
som uppmärk-
sammad kröni-
kör i tidningen. 
Under tio av de 
åren satt hon i 
Pressens opini-
onsnämnd och under ett 
par år kom jag att fäktas 
rätt intensivt med henne 
där. Men att hon sedan 
utsågs till Allmänhetens 
pressombudsman gjorde 
mig glad.

Nu har hon skrivit sina 
memoarer. 

Men det är inte en van-
lig memoarbok utan i 
stället en serie fundering-
ar kring händelser hon 
varit med om. Jag vet inte 
om jag håller med henne 
särskilt mycket, men som 
vanligt inger hon respekt. 
Hon skriver rakt och vä-
jer inte för att diskutera 
tveksamma beslut som 
hon fattat.

Hennes bakgrund i 
Svensk-Finland gör det 
naturligt för henne att 
jämföra Sverige och Fin-
land. Hon tycker att vi i 
Sverige tenderar att vara 
alltför extrema och hög-
ljudda. Hennes idoler är 
presidenterna Kekkonen 
och Koivisto, två politiker 
som nog varit alldeles 
omöjliga i Sverige.

Det är framförallt två hän-
delser i Sverige som hon 
tycker gick snett. Den ena 
var Estonias undergång 
som ledde till en långva-
rig strid om fartyget bor-
de bärgas eller inte. Två 
regeringar hade i hastigt 

mod lovat göra det, men 
ändrade sig sedan. Yrsa 
Stenius hade själv som 
medlem i det av regering-
en inrättade etiska rådet 
varit med om att rekom-

mendera den 
lösningen. Nu 
är hon tveksam. 
Kanske borde 
man försökt 
bärga så många 
av de döda som 
möjligt. Ändå är 
hon fortfarande 
häpen över den 
bitterhet som 
många av de an-

höriga till offren lade i da-
gen med tal om svek och 
ohederlighet. Det kontras-
terade mot den rätt lugna 
reaktionen i Estland.

Den andra frågan är ef-
termälet till Tsunami-ka-
tastrofen i Thailand. Yrsa 
Stenius har ingen förstå-
else för den hårda kritik 
som regeringen och sär-
skilt statssekreterare Lars 
Danielsson drabbades av. 
I Finland där myndighe-
terna dröjde lika länge 
som i Sverige med att 
agera fanns en helt annan 
förståelse för att det rådde 
julfrid när tsunamin slog 
till. Att Danielsson ljög 
om vad han gjorde på an-
nandagen berodde bara 
på att han ville skydda 
sitt privatliv, skriver hon 
förlåtande.

Om sitt senaste kontrover-
siella ställningstagande 
när hon i förordet till en 
av böckerna om fallet 
Thomas Quick gick till 
storms mot dem som fun-
nit Quick oskyldig skriver 
hon bara någon enstaka 
rad. Jag tycker hon har 
platt fel. Men det är synd 
att hon inte argumente-
rar utförligare i den här 
annars ytterst läsvärda 
bok.

ernst Klein

Ny bok
Yrsa Stenius
Orden i min makt
Fri Tanke förlag

En bok om 
ordens makt

Yrsa Stenius. Har varit både chefredaktör på Aftonbladet 
och Allmänhetens Pressombudsman (PO) 2007–2011.  
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NorrköpiNg 
Han ställer de stora frågorna för att 
han tror att det är nödvändigt att vi 
alla ställer dem. I alla fall om vi vill 
växa som människor. Melker Garay är 
aktuell med en ny bok.
Den röda boken med den 
poetiska titeln ”En tindran-
de natthimmel” vilar på bor-
det. Men vilar gör inte Norr-
köpingsbon och författaren 
Melker Garay. Det kan han 
inte, säger han. Rastlös. Blick-
en intensiv.

– Jag har en stark önskan 
att vilja vända och vrida på sa-
ker, säger han.

Vilja, kanske plikt. Han vill 
nå unga människor, få dem 
att tänka till. Var kommer vi 
ifrån, var befinner vi oss och 
vart är vi på väg? Det vilar ett 
allvar över författargärning-
en.

– Jag vill ge unga männis-
kor intellektuella verktyg att 
komma vidare i sitt tänkan-
de.

Det behövs, menar han, 
i en fragmenterad tid blir 
människan lätt en spegel 

därav. Han ser en koppling 
mellan självkännedom och 
moral. 

– Jag vet inte vem jag är för-
rän jag ställs inför moraliska 
frågeställningar.

Han är disciplinerad i sitt ar-
bete och känner ansvar. Sam-
tidigt finns förstås lusten till 
ordet och det skrivna.

– Det måste vara lustfyllt, 
rymma både intellekt och 
hjärta.  

Ingenting får hindra läsa-
ren, texten ska flyta och ha sin 
rytm. 50 betraktelser blev det 
denna gång. Novellisten har 
utforskat en annan form för 
att han vill utvecklas.

 Det finns ett stråk av me-
lankoli i texterna.

– Om jag skrev något glatt 
skulle det förutsätta myck-
et från min sida, konstaterar 
Melker och pratar om intel-
lektuell ärlighet och existen-
tiell nödvändighet.

– Vad man än säger går det 
att problematisera och det 
är bra. Det är min uppgift att 
vända och vrida på saker, sä-
ger han och berättar att han 

gärna är ute i gymnasiesko-
lorna och pratar med novel-
lerna som utgångspunkt.

Existentiella frågor är Garays 
nisch. Men den som får inre 
bilder av en man som sitter 
på en klippa i havet och tän-
ker stora tankar är  fel ute. 
Melker Garay hämtar sin in-
spiration på annat sätt. Han 
läser ”allt”, för att få tanke-
gods, som han uttrycker det 
och tycks ha ett närapå stän-
digt inre flöde.

– Det är så mycket i mig 
som bara bubblar.

Flera av hans romaner och 
novellsamlingar har över-
satts till olika språk sedan 
debuten 2008. ”Fågelskräm-

man” har lästs in som ljud-
bok av skådespelaren Krister 
Henriksson.

– Han ville verkligen läsa 
den.

Just nu jobbar Melker med 
en ny roman som handlar 
om en patient och relationen 
till en doktor. Dessutom får vi 
snart se honom ställa ut, det 
är han stolt och tacksam för 
att få göra. Melker målar i 
akryl, nonfigurativt.

– Då får ni se en annan del 
av min hjärna.

Karin Hassler
karin.hassler@ 

ostgotamedia.se

"
jag vill ge unga 
människor 

intellektuella verk-
tyg att komma vi-
dare i sitt tänkande.

Aktuell. Melker Garay vänder och vrider på de stora frågorna.

tidigare böcker
●Kyrkvaktmästarens hemliga anteckning-
ar (2008)
●Josef Kinski och döden (2009)
● Inskriptioner i skymningen–Aforismer 
(2010)
●Dialogen (2011)
●Råttan, noveller (2013)
●mcv (2014)
●Fågelskrämman, noveller (2015)
●En tindrande natthimmel (2016)

Melker Garay
●Född i Chile 1966.
●Kom till Sverige 1970.
●Han har bedrivit omfattande universitetsstudier inom hu-
maniora och samhällsvetenskap.
●Bor i Norrköping med fru och tre barn.

50 betraktelser

Betraktelser om 
livets stora frågor


