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●● Nästa sommar kan Linda McGurk titulera sig författare. Då 
kommer hon ut med en bok på ett av USA:s största förlag om att 
få amerikanska barn att vara ute mer i friska luften. 
bok. Linda McGurk är 
uppväxt i Dalsjöfors men 
har i över tio år bott i USA, 
där hon arbetar som jour-
nalist och fotograf. Bland 
annat har Borås Tidnings 
läsare kunnat följa hennes 
rapportering från ameri-
kanska val.  

Sommaren 2017 kom-
mer hennes första bok, 
”There is no such thing as 
bad weather, only bad clo-
thes” (Det finns inget då-
ligt väder, bara dåliga klä-
der), ut på ett av USA:s fem 
största förlag, Touchsto-
ne/Simon & Schuster. 

– Jag ville ha en titel som 
känns väldigt skandina-
visk och som är lite 
”catchy”, även om uttryck-
et också finns på engelska. 
Den sammanfattar väldigt 
bra vad boken handlar om.

Det var när hon själv 
blev mamma till två dött-
rar som hon fick upp ögo-
nen för hur mycket tid 
amerikanska barn till-
bringar inomhus, mot vad 
hon själv var van vid från 
sin uppväxt.

– Jag har alltid känt mig 
ganska assimilerad och 
välanpassad i det ameri-
kanska samhället, men 
när jag fick barn reagerade 
jag på de stora skillnader-
na mellan min uppväxt i 

Sverige och hur amerikan-
ska barn har det. Tillgång-
en på barnomsorg är 
mycket dålig och barnen 
får nästan aldrig vara ute 
när det är vinter eller då-
ligt väder. Jag körde på i 
svenska banor och var ute 
och gick med barnvagn 
mitt i vintern, även om det 
var tio minusgrader, vilket 
en del i byn tyckte var lus-
tigt. Det fick mig att funde-
ra vidare på kulturskillna-
derna.

Hon upptäckte ännu fler 
saker att fundera över när 
barnen blev större.

– Redan i förskolan har 
de amerikanska barnen 
höga krav på sig att lära sig 
skriva och räkna. Det finns 
inte så mycket tid över för 
fri lek och mycket av den 
lek som förekommer leds 
av vuxna. I Sverige är det 
däremot barnperspektivet 
som gäller i förskolan, där 
barn lär sig genom leken 
och styr inriktningen på 
lärandet.

När äldsta dottern Maja 
började skolan insåg hon 
att barnen i amerikanska 
skolor sällan kommer ut 
på rasterna på vintern. Is-
tället är det inomhusakti-
viteter som dataspel som 
gäller, av oro för att de ska 
bli sjuka. 

– Amerikanska elever 
har ofta färre och kortare 
raster, men längre skol-
dag. Det betyder att de har 
mycket mindre tid att få 
frisk luft och röra på sig. 
Det ligger så djupt hos mig 
att frisk luft är bra och att 
det egentligen inte finns 
något dåligt väder. Jag vil-
le dela med mig av den er-
farenheten 

I boken väver hon sam-
man sin egen historia med 
personliga betraktelser 
och fakta/forskning. Pro-
blemet med barn som är 
inne för mycket och rör sig 
för lite har redan börjat 
uppmärksammas i USA, 
bland annat genom jour-

nalisten Richard Louvs 
bok ”Last child in the 
woods” (2005). 

– Jag ville skriva en lätt-
sam bok om föräldraskap 
som är lättillgänglig för en 
bred läsekrets. Min bok 
ligger helt rätt i tiden, för 
det finns ett sug i USA efter 
den här typen av litteratur. 
Många föräldrar so var ute 
och lekte som barn är be-
kymrade för att deras barn 
inte växer upp som de själ-
va gjorde. Dessutom är 
böcker om Skandinavien 
just nu hett i USA. 
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Under skrivandet åkte hon även tillbaka till Sverige för att göra research.  ”Jag fick anstränga mig att se Sverige med nya ögon, för 
Sverige har också förändrats. Svenska barn är inte heller ute lika mycket som när jag var liten”, säger hon. Foto: Adison smith

Linda McGurk bokdebuterar 
nästa år i USA.

% Fakta

Linda McGurk

Ålder: 38 år.
Bor: I Indiana, USA.
Gör: Journalist och foto-
graf. Snart även författare.
Bakgrund: Uppvuxen i 
Dalsjöfors. Utbildad till 
journalist i Sverige. Har 
bott i USA i 13 år, där hon 
arbetar som frilansjour-
nalist och fotograf för 
både amerikansk och 
svensk press.

Ger ut en bok på 
stort USA-förlag

Chrichan Larson.

Chrichan  
Larson spelar  
i Borås
MusIk. På måndag kväll 
framträder cellisten 
och tonsättaren Chric-
han Larson i Caroli för-
samlingshem. Kvällen 
går i den moderna 
konstmusikens tecken 
med fyra verk av Jan W 
Morthenson, B.A. Zim-
mermann, Krzysztof 
Penderecki och Iannis 
Xenakis. Samtliga verk 
tillkom under 1960-ta-
let.

Arrangör är Ny Mu-
sik. 

Musikfestival  
i Nitta i helgen
festIval. I kväll äger 
musikfesten Livet på 
landet rum i Nitta. Det 
är andra året som mu-
sikfesten arrangeras, 
den här gången med 
ännu fler band och upp-
trädanden. Musiken 
består av bland annat 
psykedelisk folkrock, 
jazzpop, hårdrock, 
progg och blues med 
flera nya akter från oli-
ka delar av landet.

Mellan banden spelar 
DJ Västgötafenomenet 
bland annat 60- och 
70-talsmusik.

Jean Claude 
spelar Van 
Johnson
tv. Den åldrande ac-
tionhjälten Jean-Clau-
de Van Damme är inte 
rädd för att spela roller 
som delvis driver med 
honom själv. I ett kom-
mande pilotavsnitt till 
en serie som fått nam-
net ”Jean-Claude Van 
Johnson” spelar Van 
Damme en pensionerad 
professionell lönnmör-
dare som också råkar 
vara en actionskådespe-
lare, skriver Deadline.

Han dras tillbaka in i 
dödandet av en gammal 
kärlek. I trailern för av-
snittet, som kommer att 
sändas via nätjätten 
Amazon, syns Van 
Damme/Johnson ha en 
vanlig morgon, där han 
bland annat tar sin seg-
way för att hämta tid-
ningen. (TT)


