Författarinnan Viveka Lärn åter
på Saltön
HALTA HÖNANS HOTELL
Halta Hönans Hotell är den senaste delen i
Viveka Lärns serie om Saltön. En fiktiv ö
som ändå kan lokaliseras till Lysekils närhet.
I boken möter vi de egensinniga saltöborna igen, i varje fall de flesta av dem. En rad
böcker som utspelar sig på samma ställe med
samma figurer har den fördelen att läsaren lär
känna platser, se hur personerna utvecklas,
glädja sig åt deras framgångar, lida med dem
när livet går emot och i värsta fall uppleva att
de dör. Verkligheten är inte långt borta. ’Sånt är
livet’ för att citera en gammal schlager. Nu har
författarinnan hotat med att den sista boken i
serien utkommit. Liknande tongångar har hörts
förut, så vi kan fortfarande hoppas att det är ett
förhastat beslut. Det är därför jag för säkerhets
skull skrivit den senaste delen och inte den sista i inledningen.
De som följt med i serien om Saltön kommer
att känna igen sig. Flera av personerna finns
med. Holger och Åke – bröderna med tobakshandeln i Göteborg är där. Det krisar för Holger – men bara lagom. Han funderar på att flytta tillbaka till sin
hemstad och tittar på en lägenhet i Bagargården. Göteborgs rikaste man Roger Holkefjell har flyttat till Saltön och ser ett badhotell med potential. Blomgren, Baskermannen, Kabben och Emilie dyker upp. Vad gör
böckerna så populära? Kanske man först skall nämna humorn – en bristvara i svensk litteratur. Miljöbeskrivningarna är mästerliga. Man märker att språket är viktigt för författarinnan. I den långa serien har hon funnit
sin berättarstil. Människorna som befolkar Saltön är helt vanliga personer som har några särdrag som hon
lyfter fram och avslöjar. Vi får själva använda vår fantasi för att fylla i resten. Varken människor eller miljöer
är färdigtuggade. Den som ännu inte läst Halta Hönans Hotell har en läsupplevelse framför sig.
En styrka till hos boken skall lyftas fram – kartan över Saltön. Den ger en stark närvarokänsla. Vi får veta
var ljugarbänken står, var Blomgrens Tobak ligger och inte minst var Halta Hönans Hotell befinner sig i
samhället. Vi kan följa med i de slingriga gränderna. Apropå Blomgrens Tobak. Jag skall gå in och fråga
honom hur oddset står för att Viveka Lärns senaste bok skall bli TV-film. Jag kan slå vad om att det är en
lågoddsare.
I våras fick Viveka Lärn årets Piratenpris med motiveringen ”Med värme, humor och medmänsklighet beskriver årets pristagare den på samma gång helt unika och alldeles vanliga människan …”. Bättre kan inte
Halta Hönans Hotell beskrivas.
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