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I det gamla fängelset i Härnösand bor nu 400 asylsökanden. Barn,
ungdomar, familjer och ensamstående som har flytt för sina liv, som
inte vet om de får stanna. På fångarnas forna rastgård, strax intill den
gamla fängelsemuren, leker nu barn. Fönstren har fortfarande galler.

Författaren Doris Dahlin och fotografen Per-Erik Åström åker i
boken I väntan på besked tillbaka till sin gamla hemstad för att

berätta om vad som sker i Sverige idag. I Härnösand, men också på
många andra liknande platser. Där finns främlings- och

förändringsrädsla, men också en stor hjälpsamhet, ett ömsesidigt
givande och tagande. Men framför allt vill de förmedla porträtt av de
människor som har kommit nya till Sverige, berättelser bortom de

fördomar som kan finnas.

De som finns där inne, de som finns på andra flyktingförläggningar
och de som äntligen efter flera års väntan har fått besked att de får
stanna, dem vill vi tillägna den här boken. Bakom varje bild, varje

berättelse en människa. Som du och jag.

Bokens namn kommer från att de asylsökande befinner sig just i
väntan. I väntan på ett eventuellt uppehållstillstånd, i väntan på en ny
tillvaro, ett nytt liv. Men också i väntan på att någon ska prata med
henne, i väntan på att deras tvååriga pojke ska le igen, i väntan på att



bli hembjuden till en svensk familj, i väntan på att få ett av alla de
arbeten han sökt.

Doris Dahlin är företagskonsult och författare. Hennes senaste roman
Himlen bar inga moln gavs ut 2015. På Libris har hon tidigare gett ut

boken Drunkna inte i dina känslor tillsammans med Maggan
Hägglund. Per-Erik Åström är fotograf och har under många år

arbetat för Rädda Barnen. Båda är uppväxta i Härnösand.
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