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I skuggan av gårdagen!  

När jag lagt tofflorna på hyllan och lämnat jordelivets mödor och glädje kommer mina barn att ha 

mycket problemavfall att städa undan. Bland annat böcker i hundratal. Dock, de kommer säkerligen 

att samfällt konstatera: Nog var farsgubben en mycket beläst byfåne! :D 

En bok de gärna kan läsa är Alf Snellmans senaste bok "I skuggan av gårdagen". Bokens innehåll är så 

fantastisk och välskriven så det är svårt att ens recensera den. Så upplever jag den.  

Bokens röda tråd handlar om när Alf Snellman som ung journalist, cirkus 25 år, stegade upp hösten 

1958 till Vasabladets redaktion på Sandögatan för att börja sin aktiva karriär på tidningen. Sitsen på 

Vbl avslutades den 30 juni 1964. Snellman emigrerade till Jakobstads Tidning och kom med tiden att 

bli tidningens chefredaktör.  

När Alf Snellman tillträdde sin tjänst på Vbl var Edvin Sundqvist huvudredaktör, han använde inte 

titeln chefredaktör, och det var väl Sundqvist skugga som Snellman levde uti under sina år på Vbl. 

Under hans sista tid på Vbl han uppleva att den anrika tidningen fick en ny chefredaktör. Birger Thölix 

hade inlett sin i det närmaste sagolika karriär som chefredaktör på Vasabladet. Innan dess hade Edvin 

Sundqvist varit huvudredaktör med början 1913.  

Under Sundqvist sista år hade tiden "stått stilla" på Vasabladet och Snellman skriver att "Sundqvist 

var legendarisk, men tidningen var i kris". Den levde i skuggan av hans stora gårdag. Skriver Snellman. 

Bokens författare måste ha varit en modig, och kanske arg ung man, Han rättade till slipsen och 

stegade in i Sundqvist rum och uppmanade honom avgå!! Sundqvist steg upp, tog sin rock gick ut. I 

förlängningen tog också Snellman sin rock och gick ut. Ända till Jakobstad för att tillträda en tjänst 

som redaktionschef på Jakobstads Tidning. 

Jag känner inte Alf Snellman. Möjligen kan jag ha skymtat honom på Vbl-redaktionen i maj 1963. Då 

stegade jag också upp till Vbl-redaktionen med mitt livs första insändare. Hela 22 år gammal. Jag 

visades in i ett journalistrum där en välklädd man satt, presenterade mig artigt och överlämnade den 

handskrivna insändaren. 

Journalisten begynte läsa texten men strök över någon mening med röd penna. Jag satt och följde 

"strykandet" en stund. Sedan steg jag upp, såg journalisten stint i ögonen och sade att "om inte 

texten duger" så vill jag ha den tillbaka och så går jag med den till tidningen Vaasa! Där kan de nog 

översätta den till finska! 

Journalisten såg på mig med en märklig blick och lovade se till att den går in i tidningen i originalskick. 

Jag tackade vänligt och avlägsnade mig. Journalisten Bjarne Audas måste nog ha funderat vilken 

byfåne som besökte honom. Efter ett par dagar ingick insändaren i tidningen under signaturen "Ung 

FFC:are". Hade jag då kunnat ana vilka följder insändaren skulle få hade jag aldrig knallat upp med 

den till Vbl. Den förändrade mitt liv för gott. Och mången annans. 

En av dessa följder hade varit att jag inte den 12 februari 2019 skulle ha suttit på min "redaktion" på 

Vasavägen 9 i Närpes och, med stor glädje, recenserat Alf Snellmans bok "I skuggan av gårdagen". Ej 

heller skulle min dotter Pia i tonåren många kvällar "vaktat" Bjarne Audas barnbarn när modern varit 

ute på politiska uppdrag och vid tillfälle skall jag besöka en högmässa i Närpes kyrka och höra denna 

moder, hon heter Ann-Mari Audas, efter det hon knallat upp i predikstolen. 

Avslutningsvis: Tack , Alf Snellman, för en bok som berikade mig storligen. Ditt sätt att rada orden 

efter varandra är dessutom en mästares konst. Till den delen är jag aningen avundsjuk! Du 

överträffar till och med Jörn Donner. Tack. 
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