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PORTRÄTT

THERÉS WADSTEDT

Om tio år har Hjalmar Östberg tagit 
över Per Bjurmans tjänst på Sport- 
bladet i USA och bevakar NHL-hockeyn 
där, men dessförinnan ska han  
genomföra sina studier på den två-
åriga journalistlinjen på 
Ljungskiles 
folkhögskola. Sport- 
journalistiken intresserar 
honom, men han ser fram 
emot att få pröva yrkets 
olika texttyper. 

Hjalmar Östberg pendlar dagligen från 
Göteborg för att genomföra en utbildning 
han i många år har velat söka sig till men 
inte förrän nu faktiskt satsat på. Redan 
innan han påbörjade sina studier 2014 för 
att bli sjuksköterska planerade han att läsa 
journalistik efteråt. Varför valde han då att 
alls gå en sjuksköterskeutbildning?

”Jag har nog alltid haft ett säkerhetstänk 
som gör att jag måste gardera mig och till-
slut var det lite som att jag kastade pil på 

trygga utbildningar och så vart det på sjuk- 
sköterskeutbildningen.”

Sjuksköterskeyrket är tryggt, menings-
fullt och fyller en viktig funktion, menar 

Hjalmar Östberg. Oavsett 
konjunktur finns det all-
tid ett behov av utbildade 
sköterskor. Så, han sökte, 
kom in hösten 2014 och 
genomförde sedan utbild-
ningen i Stockholm. Tre år 
senare flyttade han tillbaka 

till Göteborg och fick jobb inom landstinget 
på akut traumaortopedi på Mölndals sjukhus. 
Efter ett tag gick han över till kommunen 
och jobbade där inom hemsjukvården, på 
korttidsboenden och inom hemtjänsten tills 
en stressreaktion satte stopp för det. Den se-
naste arbetsplatsen var problemtyngd med 
infekterade konflikter inom personalgrup-
pen. Det var tungt. Hjalmar försökte reda ut 
den svåra situationen. På patientsidan var det 
också tungt med många svåra fall och otill-
räckliga resurser. Den tuffa situationen gjor-
de honom sjuk av stress och han sjukskrevs, 

men den ledde också framåt. 
– Jag vill inte se en tillvaro utan ljus. 
Skrivandet blev hans ventil och på det vi-

set ledde sjukskrivningen till att han steget i 
den riktning han alltid velat. Parallellt med 
annan sysselsättning har Hjalmar nämligen 
alltid skrivit. Redan våren 2014 gick han en 
grundkurs på halvfart i skrivande på Göte-
borgs universitet samtidigt som han jobbade 
timmar som telefonsupporter på helgerna. 
Där kände han hur roligt det är att skriva. 
Han fick skriva allt från tidningsartiklar till 
skönlitterära texter. Hjalmars ansikte lyser 
upp när han beskriver en lyxtillvaro där 
skribenterna sågs varje tisdagkväll för ge-
nomgångar och veckans resterande tid äg-
nades åt att skriva och läsa de andras texter.

Visst har jag tänkt att det finns ett yrke 
som är journalist och att det vore jättekul att 
skriva om spel och sport, men att jag skulle 
kunna ha det som yrke - det var bara som 
en dröm långt där borta.

Nu har Hjalmar tagit sitt första kliv mot 
sin drömtillvaro.

Skrivandet som 
nöje och läkning

”Jag vill inte 
se en tillvaro 

utan ljus”
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