
Månadens medlem – Juli 2021 
Syftet med Månadens medlem är att presentera och lyfta fram föreningens medlemmar och 

deras skrivande. 

 
Martin Westman 
 
Inflyttad Karisbo, född i Helsingfors, uppväxt och studier i Åbo. 
Jobbat som psykolog med barn och unga och senare som 
neuropsykolog huvudsakligen med vuxna. Försöker sköta en 
vildvuxen prunkande trädgård, cyklar, läser, skaffat elscooter. 
Försöker träna spanska via filmer. Reser när det är möjligt 
(Gotland varit ett kärt mål). Stöder Amnesty. Lycklig att vara 
morfar.   

 
Berätta om ditt intresse för litteratur. 
Böcker och läsning har ända sedan barndomen varit en självklar del av livet. Mormor 
högläste för mig ”Walters äventyr” och annat av Topelius, pappa Homeros och Pinocchio 
som han översatte från det italienska originalet. Senare var Åbo stadsbibliotek en 
skattkammare som öppnade sig. Mammas samling av engelsk litteratur var också viktig. Som 
nygifta i Åbo läste min fru och jag dikt av William Blake för varandra. R.H. Blyths volymer 
med haiku upptäckte jag med min dåtida bästis.  
 
Berätta lite om ditt eget skrivande. 
Skrivit mest i det korta formatet: dikter och en del prosastycken. Gett ut tre diktsamlingar, 
genom åren medverkat bl a i Manus och dess föregångare Stava, i numera tyvärr nedlagda 
Presens, Ny Tid och Horisont. På senare år också översatt poesi från finska och engelska 
(mest nyligen dikter av Hildred Crill i Horisont 2/2021). 

Berätta om ditt läsande. 
Läser brokigt och blandat: förutom skönlitteratur också historia och biografier, mycket lyrik, 
ofta engelskspråkig. Fick just av min dotter Amanda Gormans ”The Hill We Climb”. Senast 
lästa finlandssvenska diktbok: Heidi von Wrights “Autofiktiv dikt”. 
 
Vad skriver du på just nu? 
Kompletterande ingredienser till vad jag hoppas kan bli en ny diktsamling, med också en del 
släkthistoriskt material.   

När blev du senast överraskad? 
En litterär överraskning var att finna diktrader av mig citerade i Victor Wilsons färska biografi 
över åbobördiga Karisprofilen John Gardberg. 

  

På twitter är jag @Mufthur 
Har ett facebook-konto 
På bloggen mimosamasi.wordpress.com finns en del skrivkurstexter 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmimosamasi.wordpress.com%2F&data=04%7C01%7C%7Cf3867c3c693040f3e89c08d93a234f9c%7C589c8a93d26b4962924ff5dde2382aed%7C0%7C0%7C637604745622444877%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XRzhSbrYFr9jrU4iWK0YMhLwt3u1QNcxPCMouRbGyHY%3D&reserved=0

