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Möten, pilgrimsvandringen och andra berättelser  
 

 
Som en klo hugger den välbekanta plågan tag i bröstkorgen, 

vaktposten är borta, i tystnaden rämnar det skydd 

han mödosamt byggt upp. Märkligt nog blir han inte rädd. 

I pilgrimsvandringens tystnad kan Manuel inte fly sin sorg. Han 

skyddar en kvinna från hennes våldsbenägna 

man och vinner en syster. Ett fotoalbum som legat gömt i sextio år 

öppnas och Ester kan äntligen berätta 

sanningen. Mellan gamle Gustav och unge Shemal växer en 

ömsint skildrad vänskap fram. Illa sköljd potatis 

sätter stopp för en kvävande midsommarseglats och inleder en 

road trip mot friheten. 

Gun Hedlunds novellsamling skildrar möten som rymmer 

vardagsdramatik och en förändring av tillvaron. 

Individernas öden bildar en kollektiv berättelse om förmågan att 

hantera sorg och förluster. Främst är det 

nedslag i livet som följer vägar till livsglädje och frihet. Nio noveller 

går under ytan och berör. 

 
 
 
 

Isbn 978-91-89047-52-5 
 

Utgivning: 2020-02-17 



 

Gun Hedlund 
 

 

Gun Hedlund är född och uppvuxen i Hälsingland. Pjäsmanus 

och uppsatser i grundskolan följt av sommarvikariat på 

tidningen Ljusnan under gymnasieåren blev starten på ett 

livslångt skrivande i olika former. Högskolestudier, aktivism 

inom kvinnorörelsen och arbete som journalist i Örebro under 

1970-talet följdes av vetenskapligt skrivande under 1980-talet. 

Gun tillhör pionjärgenerationen som lade grunden för dagens 

genusvetenskap. Som docent i statskunskap vid Örebro 

universitet har hon publicerat en mängd vetenskapliga och 

populärvetenskapliga texter på temat kön, makt och politik.  

 Att ta sin längtan efter ett annat slags skrivande på allvar blev 

självklart i samband med den nyvunna friheten på 65-

årsdagen. Guns skönlitterära stil kan betecknas som ett 

lågmält berättande med inslag av psykologisk realism i 

skildringen av möten mellan människor med olika bakgrund. 

Individernas öden ingår i en kollektiv berättelse om förmågan 

att hantera sorg och hopp i livets föränderlighet. “Möten. 

Pilgrimsvandringen och andra berättelser” är hennes första 

novellsamling. 
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