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Föreningen Skrivare i Hälsingland 

 

LOKATTEN utkommer med fyra nummer per år, i februari, maj, oktober 

och december. Medlemmar är välkomna att skicka in texter till: 

lokattenredaktionen@gmail.com. Bidrag ska vara redaktionen tillhanda se-

nast den 15:e i månaden före utgivning. Varje nummer har ett tema som 

meddelas i Lokatten numret innan. Det går bra att kontakta Lokattens re-

daktör per brev eller telefon:  

Anita Eriksson, Åsbergsvägen 41, 826 37 Söderhamn  

tel: 070-2964666. 

I möjligaste mån önskar jag få material per e-post. Det är önskvärt att in-

skickade bidrag håller sig inom ramen för två datautskrivna A4-sidor i typ-

snitt Times 12 punkter och med radavstånd 1,5. 

Redaktören förbehåller sig rätten att göra redaktionella ändringar, och i de 

fall det kommer många bidrag, göra ett urval.  

Medlemskap i Skrivare i Hälsingland kostar 150 kr/år som betalas in på  

pg 78 12 52-2. 

Ordförande: 
Leif Strandberg, Söderhamn 

070-550 21 93 

leifstrandberg.ab@telia.com 

Kassör: 

Britt Ruuska, Ljusne 

070-607 01 94 

britt.ruuska@gmail.com  

Sekreterare: 

Lena Persson, Hudiksvall 

070-639 60 13 

lena.forslin@telia.com 

Övriga ledamöter: 

Pontus Vifell, Bollnäs 

0278-17859 

pontus_vifell@hotmail.com 

Anita Eriksson, Söderhamn 

070-296 46 66 

anitaeriksson420@gmail.com 

Lars Lindström Njutånger 

070-2496345 

larslindstrom@eml.cc  

Anders Persson, Söderhamn 

072-715 57 82 

info@ecografica.se 

Ersättare: 

Carola Lofterud Tjärnberg 

Pär-Ola Palm 

Revisorer: 

Sören Molander 

Monica Lavén 

Ulf Torstensson (ersättare) 

 

STYRELSEN 
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Ordförande Leif har ordet 

Vårt sammanhang 

Vår förening består av 130 med-

lemmar. Till våra arrangemang, 

öppna scener och annat lockas 

ytterligare ett antal människor. 

Säg att vi är cirka 300 personer 

som är nära knutna till Skrivare 

i Hälsingland. Det är inte illa. 

Dessa personer är själva före-

ningen. Det är för denna kärna 

av människor som vår förening 

finns till. Det är vi som är före-

ningens subjekt – ett subjekt är 

ju själva huvudpersonen i en 

mening (-sfull aktivitet). Men vi 

är ännu fler! 

Bredvid denna kärna finns vän-

ner som står oss nära. I den här 

texten vill jag säga några ord om 

dessa våra nära och kära. Jag 

kommer att kalla dem vårt sam-

manhang. 

Ernst Rolf skrev för länge sedan 

en visa där han sjöng att han 

kunde säga dig vem du är bara 

du säger vem du umgås med. 

Detta uttryck är till och med 

äldre än Ernst Rolf och återfinns 

redan hos de gamla grekerna. 

Andemeningen är att vi bör 

välja det sällskap där vi vill 

vara – och inte leka med fel 

kamrater. Vår förening um-

gås inte särskilt mycket med 

andra kamrater men vi har 

ändå ett antal vänner som 

jag och styrelsen menar att 

vi skall leka lite mer med. 

Bilda 

Vår förening är en bild-

ningsrörelse. Vi läser, vi 

skriver, vi framför våra tex-

ter eller berättar våra berät-

telser på öppna scener. Vi 

publicerar oss i Lokatten, vi 

lyfter fram och presenterar 

andra skribenter/författare, 

vi förkovrar oss i språkets 

olika skrymslen och vrår. Ja, 
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vi är verkligen en bildningsrö-

relse. Därför är det självklart 

för oss att samarbete med 

andra folkbildningsrörelser. 

Ofta gör vi det tillsammans 

med Bilda.  

Styrelsen vill utveckla detta 

samarbete på följande områ-

den. 

Kamratcirklarna:  

Förenings gräsrötter är de 

olika skrivarcirklarna som 

finns runt om i Hälsingland. 

Där produceras många alster 

som sedan visas fram på 

Öppna scener och i Lokatten. 

Många i föreningen har gått 

många år i sådana cirklar me-

dan andra inte ens kommit i 

kontakt med en enda. Vi vill 

råda bot på detta. Vi vill upp-

muntra alla som vill gå en 

skrivarcirkel att anmäla in-

tresse till oss i styrelsen 

(adresser finns i Lokatten) så 

kan vi skapa grupper som kan 

bilda en eller flera kamrat-

cirklar. 

Vi vill ta hjälp av och samar-

bete med Bilda kring dessa 

cirklar så att Bilda tar hand 

om det administrativa kring 

cirklarna; upplåta lokal, eller 

vara behjälplig med lokal där 

Bilda inte har egen verksam-

het, anteckna närvaro m.m. 

Kurser:  

Styrelsen vill öka kunskapsut-

vecklingen i vår förening. 

Detta kan ske genom kurser. 

Kurser kan vara många saker. 

Styrelsen kommer att föreslå 

olika kurser och kursledare 

och sedan lämna över det ad-

ministrativa till Bilda som an-

nonserar kursen genom sina 

kanaler och vi annonserar 

förstås i våra egna kanaler. 

Kursens praktiska och ekono-

miska göromål (plats, lokal, 

arvoden, sociala avgifter, del-

tagaravgifter m.m.) tar Bilda 

hand om. 

Arrangemang:  

Vi i föreningen föreslår och 

skapar arrangemang (som 

inte kan hänföras till kurs) av 

olika slag. Det kan handla om 

en Öppen scen – med speci-

fikt tema, eller med fokus på 

specifik målgrupp 

(exempelvis ungdomar, ny-
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svenskar eller andra). Ett 

sådant arrangemang kan er-

hålla arrangemangsbidrag 

genom Bilda (eller annan). 

Bilda kan ta på sig att admi-

nistrera arrangemanget.  

Dessa exempel på samar-

beten gynnar både oss och 

Bilda. Vi får hjälp med det 

som är svårt för oss (bland 

annat sociala avgifter) och 

Bilda får deltagare till sina 

aktiviteter. När vår redaktör 

Anita och jag träffade Bildas 

John Staffas kunde vi se att 

detta var en typisk win-win-

situation. 

Samarbeten med Region 
Gävleborg 

Ett annat sammanhang är 

Region Gävleborg där det 

finns en ambition att ut-

veckla litteraturen i vårt län. 

Verksamhetsutvecklaren för 

litteraturen är Karin Fors-

gren-Anderung. Henne träf-

fade Gerd Strandberg och 

jag i slutet av februari för att 

diskutera våra kommande 

samarbetsytor. 

Utveckling av litteraturen i 

vårt län kan handla om att 

identifiera länets litteratur-

aktörer, att skapa mötesplat-

ser för länets aktörer, erfa-

renhetsutbyte och kompe-

tenshöjande insatser, att ut-

veckla koncept för regionala 

litterära arenor med mera. 

Allt detta ligger ju i linje med 

vår förenings aktiviteter och 

ambitioner. 

Vår förening är ju folkbild-

ningsrörelse och inom ra-

men för den är vi en typisk 

”litteraturaktör” och 

”litteraturfrämjare” som är 

de officiella begrepp som Ka-

rin använder sig av. Vår för-

ening kan verkligen ta plats i 

de aktiviteter som ordnas 

genom Karin Forsgren-

Anderung, typ Bokmässa 

som den i Bollnäs, alterna-

tivt föreslå och skapa före-

ningsspecifika arrangemang 

(typ Öppen scen). 

Satsningen på litteratur-

främjande i Region Gävle-

borg har en budget som vi 

därmed kan ta del av. Karin 

vill i dagsläget att vår före-

ning presenterar sig och 
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hetsår, kommer styrelsen att 

prioritera de ovan nämnda 

samarbetspartnerna och ut-

veckla rutiner för ett gott 

och lärorikt samarbete med 

dem. 

Det är med dem vi vill um-

gås, och därmed kan vi säga 

ännu mer vilka vi är (enligt 

Ernst Rolf). 

Vad tänker du om det? 

 
Leif 

Några rader från 

redaktören 

medverkar vid konferenser 

under våren tillsammans med 

andra litteraturaktörer och 

kursgivare i Bollnäs, Färnebo 

och Gävle. Du kan läsa mer på 

följande sida: http://

www.regiongavleborg.se/

kultur/verksamhet/litteratur/ 

Andra skrivarföreningar. 

Skrivare i Hälsingland har un-

der många år haft samarbete 

med litteraturföreningen i 

Åbo (ÅLF). Styrelsen vill ut-

veckla detta samarbete. I 

dagsläget har vi utsett Anna-

sara Svanteson till kontakt-

person och skickat hälsningar 

till deras årsmöte. I framtiden 

vill vi skapa möjligheter att 

delta vid deras fina kulturpro-

gram, och inbjuda ÅLF till 

våra arrangemang. 

Ja, detta är några av de sam-

manhang både där vi redan 

ingår och där vi befinner oss i 

startgroparna för att utveckla 

nya och givande samarbeten.  

Det finns säkert fler samman-

hang där vi ingår och bör ingå 

i. Men den närmaste tiden, 

under kommande verksam-

Ord & Bild 

Hur gick det med projektet 

Ord & Bild egentligen? In-

ledningsvis hade vi storsti-

lade planer att göra en vand-

ringsutställning i Hälsing-

land på temat Utanför - Till-

sammans. Ljusdals Foto-

klubb kontaktades och de 

satte igång att fotografera. 

Sedan blev det stopp. I san-

ningens namn saknade vi en 

drivande kraft. Någon som 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regiongavleborg.se%2Fkultur%2Fverksamhet%2Flitteratur%2F&data=02%7C01%7Ckarin.forsgren.anderung%40regiongavleborg.se%7C63c805d5638249e6ff1208d67c57b191%7C414f742c509b41229fc7f9ccb5ad6ecb%7C
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regiongavleborg.se%2Fkultur%2Fverksamhet%2Flitteratur%2F&data=02%7C01%7Ckarin.forsgren.anderung%40regiongavleborg.se%7C63c805d5638249e6ff1208d67c57b191%7C414f742c509b41229fc7f9ccb5ad6ecb%7C
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regiongavleborg.se%2Fkultur%2Fverksamhet%2Flitteratur%2F&data=02%7C01%7Ckarin.forsgren.anderung%40regiongavleborg.se%7C63c805d5638249e6ff1208d67c57b191%7C414f742c509b41229fc7f9ccb5ad6ecb%7C
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Anita 

kunde ta åt sig jobbet att 

samordna, söka pengar för 

projektet och ro det i land. Vi 

i styrelsen räckte helt enkelt 

inte till. Men bilderna fanns. 

Vackra, berörande bilder 

som vi gärna vill använda. 

Därför har vi bestämt att i 

ett par kommande nummer 

använda bilder på följande 

sätt i Lokatten.  

   I det här numret bifogar vi 

hälften av Ljusdals Foto-

klubbs bilder. De är numre-

rade från 1—11. Betrakta 

och välj en eller flera bilder. 

Låt dig inspireras och skriv 

en text till den bild (de bil-

der) du valt. När du skickar 

in din text till Lokatten, tala 

om numret på den bild (de 

bilder) du valde. 

Vi kommer även att använda 

texterna och bilderna i olika 

kulturarrangemang/ Öppna 

scener under hösten 2019 

och våren 2020. Den vand-

ringsutställning vi hade pla-

nerat lever alltså – i en ny 

form. I stället för en fysisk 

utställning kommer levande 

människor och läser och vi-

sar texter och bilder.   

Författare 

Du som är författare, skriv 

gärna några rader om ditt för-

fattarskap och det du givit ut. 

Skicka till vår hemsideansva-

rige Pär-Ola Palm,  

palmarens@gmail.com så läg-

ger han ut det under rubriken 

Författare. 

Kurser 

Som Leif redan nämnt vill vi 

fördjupa samarbetet med 

BILDA.  Du som läser det här 

kanske är den person vi sak-

nar. Det vill säga: Du kan 

tänka dig att vara länken mel-

lan Skrivare i Hälsingland och 

BILDA och som när styrelsen 

indikerar att det finns önske-

mål och intresse för en kurs, 

tar kontakten med Bilda och 

förmedlar föreningens önske-

mål.  Om du känner att du har 

lust att bidra till föreningens 

utveckling, ta kontakt med 

ordförande Leif. 070-550 21 93 
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Hänt sedan sist  

OKNYTTAFTON 

Oknyttaftonen den 20 februari drog fullt hos på Söderhamns 

bibliotek. Förutom alla människor som gästade biblioteket dök 

två fula troll upp. Deras besvikelse var stor att inga andra oknytt 

fanns på plats, men de stannade snällt kvar och lyssnade på 

människornas berättelser om oknytt och andra övernaturliga 

händelser. Det blev en mysig kväll på biblioteket.  

Foto: Christer Holm 
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ÅRSMÖTE 
Söndag den 24 mars hade Skrivare i Hälsingland sitt årsmöte. 

Denna gång höll vi till i Njutångers Folkets hus. Det blev ett liv-

aktigt årsmöte med många tankar och idéer för kommande verk-

samhet. Vi var 22 medlemmar på plats och  efter vanliga årsmö-

tesförhandlingar bjöd föreningen på kaffe, smörgåsar och fika-

bröd. Kristina Nordin som avgick ur styrelsen tackades i sin 

frånvaro med blommor och vi hälsade Lars Lindström, Njut-

ånger välkommen som ny styrelseledamot. Ny som revisor i för-

eningen är Maria Bohlin, även hon hemmahörande i Njutånger. 

Under tiden som den delvis nya styrelsen konstituerade sig 

kunde medlemmarna njuta av Ann-Marie Hålléns film om en 

resa på Transibiriska järnvägen. Styrelsen tackar Njutångers 

skrivargrupp som fixat lokal och fika.  

Så här ser den nya styrelsen ut. Bakre raden från vänster: Pontus Vifell, Pär-Ola Palm, 
Leif Strandberg, Britt Ruuska. Nedre raden från vänster: Lars Lindström, Anita Eriksson 

och Lena Persson. Fattas: Anders Persson. 

F
oto: Lotta Larsson 
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ÖPPEN SCEN DELSBO 10 april 

LEIF STRANDBERG 

Det blev hela 35 personer som träffades i anrika Tingshuset i 

Delsbo för Öppen scen. Förutom oss berättare och skrivare hade 

vi också lyxen att ha en ”egen” orkester. De fyra medlemmarna i 

Fried Fruit spelade en fin och spännande musik parallellt med 

våra uppläsningar – om uppläsaren ville ha det så. Det är en viss 

konst att läsa till musik, och när det lyckas blir det mycket kraft i 

både texten och musiken.  

Som vanligt var det rusning till scenen. Många ville läsa eller be-

rätta. Och gott fika var det. Tack till Ragnar Tollet som ordnade 

denna scen.  
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– Att skriva sitt liv är att söka i minnets arkiv. 

 

    Med de orden inledde Kerstin Svevar Senioruniversitetets  

soare´ där medlemmar från ”Skriv ditt livkursen” medverkade. 

     Under snart fyra terminer har kursdeltagarna med Kerstin 

som inspiratör och ledare lotsats ner i sina minnens vindlande 

gångar. Händelser, känslor och bilder som många gånger har 

legat i djup slummer har därigenom återuppväckts och kunnat 

sättas på pränt. En gång varje månad har skrivgruppen träffats, 

läst upp sina alster och lyssnat till varandras.      

    Efterhand har beslutet att låta flera få ta del av texterna som 

vuxit fram, och onsdagen den tredje april samlades ett sjuttiotal 

åhörare för att lyssna till en del av det skribenterna åstadkom-

mit. 

   Från scenen i Peter Stormaresalen på Bollnäs kulturhus 

strömmade berättelser om det som livet bjudit – alltifrån vän-

skap, förälskelse och kärlek till besvikelse, åldrande och död. 

Mellan de olika uppträdandena klingade väl valda musikstyck-

en, framförda på flygel av Elisabeth Nyman. Sjuttiotalet åhörare 

såg ut att trivas vid sina kaffekoppar 

runt borden. 

     

SENIORSKRIVARGRUPPEN I BOLLNÄS 

VISADE UPP SIG 

KRISTINA NORDIN 

Foto: INGER  

OLSSON-WÅNGSTEDT 
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Visste du att …  

ett gäng trevliga skrivare träffas en eftermiddag per månad på 

Bollnäs folkhögskola?  

Vid tvåsnåret börjar vi med fika och småprat i skolans matsal. 

Därefter drar vi oss ner till Sjövillan där vi ägnar oss åt bok-, 

språk- och skrivprat. Vid varje träff får deltagarna i uppgift att 

skriva en A4-sida på ett speciellt tema. Nästkommande gång lä-

ser man sin text högt i gruppen varefter den som vill får möjlig-

het att kommentera och ge synpunkter på den.  

Ledare för gruppen är Kerstin Svevar, ett välbekant namn bland 

skrivarfolk i våra trakter. Gruppen är löst sammansatt. Några 

kommer varje gång, andra ibland. För det mesta letar sig mellan 

tio och femton personer dit den torsdag i månaden när det hela 

går av stapeln.  

Vem som helst som är intresserad av att skriva är välkommen 

att vara med. Vill du veta när vi ska träffas nästa gång, ring  

Kerstin Svevar på telefon 073-6953820. Hon kan även lägga till 

dig på Skrivarfikas egen facebooksida. 

KristinA 

NORDIN 

SKRIVARFIKA 
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Litteraturtimmen 

Söderhamns alldeles egna litteratur – och kulturprogram  

 

Vår medlem författaren Jenny Eriksson gör nu radio en gång i 

månaden för Radio Söderhamn 89,7. Litteraturtimmen sänds 

andra tisdagen i månaden klockan nio. Det går också att lyssna 

live på internet www.radiosoderhamn.se  

 

Programmet varvar samtal, intervjuer och berättelser med mu-

sik, alltid med ett tema som en röd tråd. Premiärprogrammet 

sändes den 9:e april och lyfte bortglömda kvinnor. Kristina Nor-

din intervjuades i Söderhamns Stadsbiblioteks magasin om Sö-

derhamnsförfattaren Ulla Bjerne.  

I maj handlar programmet om populärkultur med fokus på hu-

moristisk kultur som inte alltid ses som fin men som gör oss 

glada. Efter sommaren kommer ett program ha temat kultur i 

Hälsingland. Har du idéer och önskemål till programmet så kan 

du kontakta Jenny Eriksson på Litteraturtimmens facebooksida 

(Litteraturtimmen i Radio Söderhamn) eller maila jeogon-

blick@gmail.com  

  14 

 
Samarbetet med Region Gävleborg/litteratur. 

Som tidigare meddelats har vår förening tagit plats i den satsning 
på litteratur som Region Gävleborg har startat. 

Den 15 april bjöds vi in till ett halvdagsseminarium som samlade 
författare i Hälsingland. Efter en presentation av oss författare 
som var på plats (Skrivarna ställde upp med 4 författare – och en 
anmälde sig som ny medlem) – diskuterade vi om vad som redan 
finns och vad som behövs för att litteraturen i vår region kan ut-
vecklas. 

Vår medlem Vibeke Olsson Falk och Katarina Widholm berättade 
på ett inspirerande sätt om sina författarskap. 

Det var ett bra möte och jag ser fram emot kommande samar-
beten. 

LEIF STRANDBERG 

 

Vill du vara med i en skrivarcirkel? 

I en skrivarcirkel träffas deltagare för att läsa upp egna texter, 
lyssna på andras texter, och samtala om det vi hört. Skrivarcir-
keln föreslår också nya teman att skriva om till nästa gång. 
Gruppen består av 3-6 personer och träffas vid tillfällen grup-
pen kommer överens om. Gruppen för en närvarolista. 

Skrivarcirklarna (kallas även kamratcirklar) är ett samarrange-
mang mellan Bilda och Skrivare i Hälsingland. Du behöver inte 
vara medlem hos Skrivare i Hälsingland för att gå en cirkel. 
Om du vill publicera dina texter i Lokatten (föreningens tid-
skrift) då går du med som medlem. 

Anmäl ditt intresse till Bilda, nedan. Skrivare i Hälsingland 
ordnar med lämpliga grupper.  

    agneta.sundberg@bilda.nu 

http://www.radiosoderhamn.se
mailto:jeogonblick@gmail.com
mailto:jeogonblick@gmail.com
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ÖPPEN SCEN I NIANFORS 

Lördag den 15 juni  
kl. 15:00 i  samarbete med Nianforsnaturligtvis har Skrivare i 

Hälsingland Öppen scen. Vi håller till i Föreningslokalen 

(bredvid kyrkan) i Nianfors. 

Att se fram emot 
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Författare i vår förening Skrivare i Hälsingland har fått en inbjudan från 

Karin Forsgren-Anderung, Region Gävleborg. Så här skriver hon: 

”Välkommen på två träffar om att vara författare i Gävleborgs län! 

Litteratur är ett nytt verksamhetsområde för Region Gävleborg. Den 

regionala insatsen syftar till att samordna, samverka, synliggöra, 

stärka och stödja litteraturen som konstform. 

   Under vårens träffar presenteras den regionala litteratursatsningen 

och tillfälle ges att komma med synpunkter och förslag. Inbjudna gäs-

ter bidrar till att ge en bild av förutsättningarna för att verka och sy-

nas som författare i länet. Utrymme finns också för nätverkande kolle-

gor emellan. 

   Målgrupp för träffarna är verksamma författare (skönlitteratur och 

sakprosa) i Gästrikland och Hälsingland.” 

ÖPPEN SCEN PÅ KÄLLVIK I SÖDERHAMN 

Söndag den 11 augusti  
kl. 18:00 blir det Öppen scen på Källvik i Söderhamn. Källvik 

är Equmeniakyrkans sommarparadis och är vackert beläget 

längs Utviksvägen strax utanför Söderhamn. Fika finns att 

köpa. 

TORSDAG 23 MAJ  

17:30—19:00 

ÖPPEN SCEN, SÖRFJÄRDEN 

Onsdag den 31 juli 
kl. 19:00 träffas vi i kapellet i Sörfjärden.  Gå gärna in på 

www.sorfjarden.se för närmare information.  
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Författare i vår förening Skrivare i Hälsingland har fått en inbjudan från 

Karin Forsgren-Anderung, Region Gävleborg. Så här skriver hon: 

”Välkommen på två träffar om att vara författare i Gävleborgs län! 

Litteratur är ett nytt verksamhetsområde för Region Gävleborg. Den 

regionala insatsen syftar till att samordna, samverka, synliggöra, 

stärka och stödja litteraturen som konstform. 

   Under vårens träffar presenteras den regionala litteratursatsningen 

och tillfälle ges att komma med synpunkter och förslag. Inbjudna gäs-

ter bidrar till att ge en bild av förutsättningarna för att verka och sy-

nas som författare i länet. Utrymme finns också för nätverkande kolle-

gor emellan. 

   Målgrupp för träffarna är verksamma författare (skönlitteratur och 

sakprosa) i Gästrikland och Hälsingland.” 

INBJUDAN 

 

När detta nummer av Lo-

katten kommer ut har träf-

fen i Bollnäs, där bland an-

nat vår medlem Vibeke Ols-

son talar ”om att leva och 

verka som författare i Häl-

singland” redan ägt rum. 

Leif Strandberg, en av våra 

författare, rapporterar från 

denna träff i detta nummer. 

Den 27 maj är det dags för 

träff nummer två. Den går 

av stapeln i Gävle. 

Du som är författare i vår 

förening, anmäl dig du 

också. Du kan läsa mer om 

innehåll och medverkande i 

bifogad inbjudan: 

https://www.eventonline/

anmalan.php? 

Eid=8491key=625 

 

Under hösten 2019 ordnar 

Region Gävleborg ett lik-

nande arrangemang och 

den gången är alla skrivare 

inbjudna. Då ställer vi upp. 

Bevaka vår hemsida och 

Facebook för vidare in-

formation. 
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betonat. Det är ju skillnad på 

supén och supen, på idé och 

ide. 

    Exempel: idé, trofé, kom-

mitté  

Om det inte finns ord som 

kan förväxlas sätter man ofta 

inte ut att accenten, som fa-

ner. För att krångla till det 

hela kan en del ord skrivas 

med eller utan accent, som 

manér, maner. 

Grav accent är ovanligare än 

akut accent och ses framför 

allt i franska och italienska 

lånord. 

    Exempel: à la carte, crème 

de la crème, fem kilo apelsi-

ner à 20 kronor kilot. 

Cedilj finns i främmande ord. 

    Exempel: Barça, garçon 

(uttalas som s) 

Cirkumflex finns i främ-

mande ord. 

Språkfrågan med Kerstin 

Smått och gott 

Det finns några speciella 

småtecken som man bör 

vara noga med att ange när 

man skriver. De kallas di-

akritiska tecken och sätts 

över, under eller ovanpå en 

bokstav. Detta gör att bok-

stavens uttal ändras.  

Här är några exempel på 

diakritiska tecken: 

Akut accent finns framför 

allt i ett hundratal lånord 

och betecknar att e-ljudet är 
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   Exempel: crêpe, tête-à-tête (i franskan betyder det att ett s fal-

lit bort, i många andra språk anger det förändring av bokstavens 

uttal. 

Tilde finns i främmande ord. 

    Exempel: señor (uttalas nj), São Paulo (uttalas ang. 

Trema finns i främmande ord. 

    Exempel: müsli (uttalas som y), Citroën (vokalerna uttalas 

var och en för sig) 

På datorn hittar du tecknen under Startmenyn Infoga Symboler. 

Fråga Kerstin! 

Har du frågor kring språkriktighet eller skrivande?  

Skicka dina frågor till Lokattenredaktionen så  

vidarebefordrar vi dem till Kerstin.  

                              Apropå Kerstin 
Hegas förlag ger ut två färska nytryck Utan att säga hej då och Jag vet 

vem du är samt en helt ny ungdomsbok Lätt att ljuga av ”vår” förfat-

tare Kerstin Svevar. Hegas ger ut lättlästa, roliga och spännande böck-

er för barn och unga. 
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Från vänster: Carin Björklund, Elsbeth Hermansson,  

Abbe-Charlotte Haverskog och Linnea Forslöf 

Skrivare i Ramsjö består av 

fyra kreativa kvinnor. Grup-

pen har träffats i en studie-

cirkel varje månad under sex 

år, men har även ordnat 

skrivarhelger utanför Ram-

sjö och några av oss har gått 

skrivarkurser på Bollnäs 

Folkhögskola. Det gemen-

samma intresset har varit att 

skriva. Vi har producerat 

texter efter givna uppgifter 

som berikat och utvecklat 

Skrivare i Ramsjö 

vårt skrivande utan att ha 

anspråk att tillhöra någon 

litterär genre. Sören Bonde-

son och Stephen King har 

bistått med tankar kring 

skrivandet i form av studie-

litteratur. Genom tidskrifter-

na Vi Läser och Att Skriva 

har vi fått inspiration, kun-

skap och idéer. Ibland har 

berättelserna en gemensam 

nämnare, som en man på en 

bänk, knappar eller att tiden 

F
oto: H

elena A
ndersson
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är knapp. Om jul på Tempo 

och middag för fyra beroen-

de på det tema vi arbetat 

med. Vissa uppgifter har va-

rit inriktade på gestaltning, 

att öva upp förmågan att ge-

stalta en miljö eller personer. 

Vårt arbete har lett till nya 

insikter om konsten att 

skriva och många glada 

skratt. Vi har haft en fri form 

för vårt skrivande och texter-

na är ibland ekivoka, men 

även allvarliga, samhällskri-

tiska och historiska. Vi skri-

ver prosa och på vers. Vers-

former som limerickar, 

haikudikter och elvingar mö-

ter du i vår samling av texter. 

En dag tog vi mod till oss 

och sorterade våra texter 

och förpackade dem om-

sorgsfullt till förvaring på 

vinden, men med dörren 

öppen för nyfikna läsare. 

Du kommer att finna en 

ABC-bok i nytt format, fina 

berättelser från bilder i ett 

fotoalbum, sagoskatter 

inlindade i silkespapper och 

otäcka historier i ett skrin 

väl undangömt och med 

dubbla lås. I den gamla mo-

raklockan har uret stannat, 

men i fodralet har vi samlat 

våra texter om tid. Jultom-

ten ligger som sig bör i jul-

lådan, år efter år efter år … 
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Läslust 

 
Gun-Britt Sundström:  

SKRIVLIV Från första 

boken till första barnet. 

 

Gunbritt Sundström är född 

i Stockholm 1945. Hon debu-

terade 1966 med Student 

64, en självbiografisk roman 

om studietiden i Uppsala. 

1973 kom För Lydia, som är 

en samtida version av Hjal-

mar Söderbergs Den allvar-

samma leken, ur kvinnans 

perspektiv. Främst förknip-

pas hon med  Maken, som 

kom 1976 och som blev en 

modern klassiker.  

   Hon debuterade som 21-

åring och gjorde sig snabbt 

ett namn som skribent, på 

samma gång seriös och hu-

moristisk. Skrivliv är utdrag 

ur en ung kvinnas dagböcker 

1965 – 1978 som har ställts 

samman till en bok om skri-

vande. 

   Gun-Britt Sundström är en 

rolig och skarp iakttagare. 

Och även om hon skriver i in-

ledningen att det är ”ett hårt 

redigerat urval” så är det en 

fantastisk läsning på många 

sätt. Boken är ett tidsdoku-

ment skrivet mitt i, inte i ett 

försök att minnas hur det var. 

Det gör den till en unik läs-

ning eftersom dagböckerna är 

så omfattande och ärliga. För-

fattaren är en skarpsynt och 

humoristisk iakttagare av 

både sig själv och männi-

skorna i Stockholms kulturelit 

under den tiden. 

   Boken är skriven på ett lätt-

flytande språk. Namndrop-

pandet av tidens intellektuella 

kändisar ger en lite skval-

leraktig krydda. Som exempel 

dyker en mycket ung och irri-

terande Horace Engdahl upp 

bland alla dem som rör sig på 

förlagsfesterna. Hon berättar 
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INGER OLSSON-

WÅNGSTEDT 

också som sin kontakt med två av sina förebilder, nämligen Bar-

bro Alving ”Bang” och Astrid Lindgren. 

   Stor behållning har man av den lätthet författaren har då hon 

berättar flödande både om sitt privata och om sitt mer offentliga 

liv mitt i sjuttiotalets kulturliv. Allt varvat med humoristiska 

iakttagelser och med lättsamt filosofiska funderingar.  
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En hälsingeförfattare Albert Viksten 
Jag fick en förfrågan om jag ville skriva något om författaren 

Albert Viksten. 

Skulle det vara en biografi, en allmän presentation , en biblio-

grafi, eller något om hans litterära gärning? Oklart. För den som 

vill fördjupa sig i ämnet Albert Viksten finns en hel del forsk-

ningsmaterial att tillgå. 

Jag tar mig an utmaningen förutsättningslöst och med känslan 

att jag har fria händer att göra något mera lättsamt av ämnet. 

Jag drar mej till minnes några versrader som för länge sedan 

fastnade hos mig kanske därför att jag kände igen mig själv i 

dem oaktat några andra jämförelser. Kanske  ger de en finger-

visning om den egensinniga fritänkare Albert Viksten i själ och 

hjärta var.                         

Så föll det mig in att bygga ett hus 

vid sidan av allfarvägen. 

Jag lade grunden på säkert grus 

och prövade alla lägen. 

                                                        

Då sa en vän, du bygger för stort, 

det finns inga proportioner. 

Det är för smalt och det är för kort 

 sa andra personer. 

                                                      

Gud vet hur många förslag 

kritikerna ville giva, 

men följde jag alla var eviga dag 

jag blott fått bygga och riva. 

 

Jag byggde mitt hus efter egen fason 

och stämplades envis och tokig. 

Nu tar jag kritiken från stugubron 

och ser att skaran är brokig. 
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sällskapet som årligen ar-

rangerar ”Afton på 

Ängratörn” som en åter-

kommande punkt under Fä-

rilaveckan. Författartorpet 

vid sjön Ängratörn eller 

”Törnet” som Albert själv 

kallade platsen fann han och 

hustrun vid en söndagsut-

flykt med bilen någon gång 

på1930-talet. Ängratörn be-

boddes då av småbrukaren 

August Palm ( ej att förväxla 

med agitatorn med samma 

namn) och hans hustru som 

levde på det lilla jorden gav 

samt jakt och fiske. Redan 

 

Jag funderade över vilken 

rubrik jag skulle ge texten? 

Albert Viksten, ”den autodi-

dakte skriftställaren, agita-

torn, naturskildraren, arbe-

tarförfattaren eller kanske 

miljökämpen och poeten”? 

Faktum är att han spänner 

över alla dessa epitet och 

kanske ytterligare några. 

På riksplanet har hans namn 

nog delvis fallit i glömska. 

Lokalt i Hälsingland och 

framför allt i Färila är hans 

namn och gärning fortfa-

rande högst levande, inte 

minst genom Albert Viksten-
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då avkrävde Viksten paret 

ett halvt löfte om att få för-

köpsrätt till torpet i händelse 

av försäljning. Så blev det nu 

inte utan torpet gavs till ho-

nom som femtioårspresent 

genom en insamling bland 

författarvännerna. Albert var 

också en av de drivande 

krafterna när det gällde att 

rädda kvar Värdshuset 

Lassekrog invid riksväg 84 

några mil norr om Färila  

någon gång mellan 1950 och 

60 tal. Kojbyn, friluftsmu-

seet vid Lassekrog är en 

skapelse  av Albert Viksten 

som bär hans namn. 

Albert föddes 1889 i byn Vo-

jen, Ångermanland som 

äldste sonen i en barnaskara 

på tio. Levnadsvillkoren på 

det lilla arrendetorpet som 

fadern tagit över var hårda 

och familjen levde till stor 

del av det som naturen gav 

och barnen fick tidigt lära sig 

delta i arbetet. Albert kom 

tidigt i kontakt med det ar-

bete som erbjöds i form av 

skogs, kolnings och flott-

ningsarbete. De hårda lev-

nadsvillkoren och de orättvi-

sor han såg i dåtidens klass-

samhälle kom att prägla hela 

hans livssyn och författar-

skap. Men han såg också att 

det fanns en värld bortom 

fattigdomen och slitet och 

viljan till kunskap och berät-

tarlusten väcktes tidigt. I det 

tidiga socialdemokratiska 

folkhemsbygget var vägen 

till vidgade vyer och mer 

kunskap i första hand inte 

universiteten, att nå dit blev 

för de flesta med förutsätt-

ningar liknande Alberts bara 

en utopisk dröm. Nej i stället 

blev studieförbundens stu-

diecirklar vägen till bildning. 

För Alberts del blev det så 

småningom studier vid Hola 

folkhögskola där han tack 

vare rekommendationer från 

Ivar Vennerström, chefre-

daktör vid tidningen Nya 

Norrland fick en friplats. 

Därifrån ledde vägen vidare 

som reporter och skriftstäl-

lare för de norrländska tid-

ningarna. 1924 gifter sig Al-

bert med Lisa Brolin från 

Färila och blir hälsing. De 

flyttar in i hennes barndoms-

hem, länsmansgården Kron-
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backa i Färila. Kronbacka 

blir familjens fasta punkt 

även om Albert själv till-

bringar en stor del av sin tid 

på resor för stoff till kom-

mande reportage och böcker 

och olika uppdrag som folk-

bildare och agitator. Han till-

bringar så småningom  också 

en hel del tid vid ” Törnet”. 

Dit sökte sig också många av 

hans författarvänner, Vil-

helm Moberg var en åter-

kommande gäst, även Ivar 

Lo Johansson och Ivan Olje-

lund gästade Albert på 

Ängratörn och naturligtvis 

naturfotografen och vännen 

Hilding Mickelsson. 

   Hans egna erfarenheter 

och uppväxt satte sin prägel 

på både livssyn och skri-

vande. Men det fanns också  

litterära inspirationskällor, 

han läste tidigt Defoes Ro-

binson Crusoe. Så små-

ningom kom han i kontakt 

med både Dostojevskij och 

Strindberg. 

Känslan för naturen och för-

ståelsen för olika samband i 

naturen, det som vi brukar 

kalla för ekologi fanns tidigt 

hos Albert liksom miljömed-

vetenheten. Insikten att våra 

resurser inte är oändliga och 

att våra handlingar och ex-

ploatering av naturen på sikt 

kunde komma att påverka 

oss och vår livsmiljö var tan-

kar som gavs uttryck i hans 

författarskap. Den första 

boken Striden för livet (1917) 

med undertiteln ”Berättelser 

från Norrlands skogar” är en 

samling historier med djuren 

som huvudpersoner, här fö-

rekommer bl.a. lo, mård och 

tjäder. Särskilt tydligt blir 

hans miljömedvetande och 

tankar kring vår miljö i skrif-

ten Tankar vid en dödsdömd 

sjö (1956) Där farhågor och i 

viss mån kritik mot den då 

pågående vattenkraftsut-

byggnaden och exploatering-

en av norrlandsälvarna fram-

kommer. 

   Viksten skildrar de hårda 

livsvillkoren för de arbetande 

människorna, skogen och 

naturen, miljöhoten under 

uppsegling och den nära mil-

jön runt Ängratörn 

(torpardagböckerna). Totalt 

utkom han med ett femtiotal 
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STAFFAN ANDERSSON 

 

Källor: 

ALBERT VIKSTEN vild-

marksskildrare, naturfilosof, 

civilisationskritiker och soci-

alreporter, 

 Eva Vikström (Institutionen 

för litteraturvetenskap, 

Umeå universitet, 2000). 

Albert Vikstens värld Al-

bert Viksten sällskapet 

(Ekeströms förlag, Färila, 

1993) 

TORPDAGBÖCKERNA 

FRÅN ÄNGRATÖRN,  

utställning om Albert och 

Hans Viksten Uppsala uni-

versitet 1993.   

boktitlar. En del originalutgå-

vor av dem återfinns än idag 

på vissa antikvariat och 

boksajter. En del av titlarna 

har under åren kommit i 

mindre upplagor i nya utgåvor 

genom Viksten sällskapets och 

lokal förläggares (Ekeströms) 

försorg. 

   Sammanfattningsvis kan 

man säga att hans böcker är 

ett stycke historia där både 

natur, miljöfrågor, männi-

skors arbets- och levnadsför-

hållanden i den tidiga sam-

hällsutvecklingen mot ett väl-

färdssamhälle skildras.   
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- Anna, tänk så mycket som är digitalt  

nuförtiden, sa jag. 

Anna log. 

LENA PERSSON 

TEMA: ANALOGT ELLER DIGITALT 

En etta är alltid en etta även om det bara är ett lodrätt 

streck som kan ha en liten flagga och en fot. 

   En nolla däremot är ingenting, bara en intetsägande 

oval, rada upp en massa nollor och det betyder fortfa-

rande ingenting. 

   Ta alla nollorna ställ dem bakom en etta. Vilken ef-

fekt. Summan av det hela är att utan nollor så blir det 

bara ett. Så var rädd om alla nollor. 

1-0 

GÖTA SANDQVIST 
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SKRIVARKURS 

Jag är på skrivarkurs på den 

anrika Haiko gård. Det är 

min födelsedag och jag får 

extra uppmärksamhet. BB 

leder oss in i svindlande la-

byrinter där vi skall vistas för 

att få inspiration. 

 

Pennornas rasslande kring 

bordet ger mig skrivkramp. 

Förtvivlat stirrar jag på kor-

tet jag fått, vill byta men det 

tillåts inte. BB småler medan 

hon skriver, mannen i bords-

ändan vässar oupphörligen 

sin penna. 

 

Istället för att skriva börjar 

jag rita. Min penna rasslar 

roingivande och gör ett gott 

intryck. Tiden är begränsad 

och vi får en påminnelse om 

att börja avrunda.  

 

Jag går fram till skålen med 

frukter och ser den kitschiga 

planschen. På den står: 

ANALOG  ELLER  DIGI-

TAL.  

 

Då tar jag mitt block, min 

penna och min mandarin 

och går ut ur rummet. Jag 

googlar och får svar. Det raf-

sar jag ner på pappret, smas-

kar i mig mandarinen och 

går tillbaks till bordet. 

 

En efter en läser deltagarna 

upp sina alster. Så gör även 

jag. Man kan höra en knapp-

nål falla i tystnaden som föl-

jer. BB undrar om inte alla 

visste att det övergripande 

temat för skrivarkursen var 

ANALOGT eller DIGITALT. 

 

Mannen i bordsändan vässar 

och vässar sin pennstump... 

 

 

 

 

 

CAMILLA TORSELL-

HEINONEN 
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MAJ LARSSON 

ELAVBROTT 

Nu mörkret börjar falla och ingen lampa lyser 

strömavbrott i kalla vinterkvällen 

Usch vad vi fryser 

Om vi hade haft kvar vår gamla kakelugn den med blommor blå 

Den vi suttit framför med en bra bok, jag önskar så 

att vi hade haft en radio med skön musik, ingen digital. 

Anna log. Men när blev din tanke så, datorn ska väl vara på. 

För att inte tala om din iphone den är aldrig långt ifrån 

                                         

Jag sitter här med Anna och vi har ingen tv på 

Så klart vi inte har, elavbrott, men det tänkte vi inte ha ändå 

Bara umgås med några vänner, ingen dator eller annan teknik 

 

Har du Anna tänkt på, om elverken blir utslagna 

vad som sker med all digital information 

Tekniken har gått fram med stora steg. 

Kan det vara verklighet att bli opererad av en robot 

Nej sa Anna, ingen opererar mig, alldeles för feg. 
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UPPSIKT 

Visst  var det rätt många  

som höll reda på oss dåförtiden.  

Mamma förstås som kikade ut  

mellan fönsterkarmen och gardinen.  

Magistern som från övervåningen 

såg hela skolgården på rasterna. 

Och tant Hilma i telefonväxeln,  

som kunde koppla samtalen genom sina egna 

öron  - ”Nu tror jag  nå´n lyssnar” brukade 

mamma säga 

när det knäppte misstänkt i luren.  

Och över alla andra  Gud Allsmäktig   

med det stora allseende ögat  

inskrivet i triangeln i kyrktaket. 

Så blev telefonväxeln automatiserad  

och vi slutade skolan, flyttade hemifrån  

och upphörde tro på en kontrollerande Gud.  

Äntligen fria. Trodde vi.  
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EVAN BERJLUND 

Och nu är vi, med tolvsiffriga personnummer,  

intrasslade  i det finmaskiga  nätet.  

Varje mobilsamtal, varje  knapptryckning och 

kortköp sätter avtryck, lämnar spår, en vittring.  

Vi  snubblar på  sensorernas känselspröt  

och fångas  av  övervakningskamerornas kalla 

ögon.  

Avlyssnade men inte hörda,  

ständigt iakttagna men sällan sedda  

söker vi efter mammas fönster  

där blicken rymde  kärlek  

liksom ögat i kyrkans valv.     
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ANNA ERIKSSON 

Anna låg ofta och tittade på TELIA-digitalteve. Konsti-

gare än så var det inte. 

 Även fast en ortoptist i Hudik rekommenderat Anna 

att halvsitta framför teven. 

 Hon fick höra detta när hon sökte hjälp för sitt dub-

belseende. 

 Två teveapparater, två adventsstjärnor och så vidare. 

 Allt som allt blev det en kostsam historia nere på 

Hartman Optik i Bollnäs. 

 Anna tittar numera stadigt i sina glasögon när hon ser 

på nyheterna. 

 Anna låg förr latent skelögd och tittade. 

 Nu tittar hon åtminstone. 
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LaRS-ERIK ERIKSSON 

  
 

Så här står det i ordboken i mobilen. 

Analog är ”likartad, likvärdig, överensstämmande”. 

Digital är ”binär, siffror bara 0 eller 1”. 

Det står också följande krångliga text ”priset för den digitala 

teknikens exakta producerbarhet är att det krävs flera tiopoten-

ser så många komponenter i digitala system som i motsvarande 

analoga system med liknande kvalitet och omfattning”. 

Trycka pengar i bankautomat  gör jag analogt. 

I digitala system får jag bara se siffror på en skärm. 

Jag känner trygghet att få pengar i näven. 

Siffror i en dator ger inte samma trygghet. 

”Hinc robur et securitas”. Det är latin för ”Härav styrka och sä-

kerhet” som stått på alla sedlar i Sverige fram till nutid. Numera 

står det  bara på 500 kronors sedlar och i miniskrift. Syftet med 

devisen är att Riksbanken vill inge förtroende för pengarna. Och 

för mig har det gjort att jag har mycket större förtroende för 

reda pengar än kalla siffror.                                                         

STYRKA OCH SÄKERHET 
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ALDRIG FÖRSTUMMAS TONEN FRÅN HIMLEN *  

Det var på Umeå universitet, 

i början av 90-talet som jag 

kom i kontakt med Internet. 

Det var vännen Bengt som 

introducerade mig. 

”Menar du att jag har till-

gång till hela världen?” 

”Javisst.” 

”Och det är bara att skriva, 

fråga, klicka och hämta 

hem… det jag vill?” 

”Javisst.” 

”Törs jag?” 

”Javisst, skriv vad du vill.” 

Och jag skrev: ”This is Leif 

from Piteå. Is there anybody 

out there?” Bengt log och sa 

att det var vanligt att man 

började just så, med att 

fråga om det fanns någon 

därute. Bengt log, och jag 

hade precis börjat tänka på 

Vivi. 

Jag hörde talas om Vivi på 

ett hotell i Durres, Albanien, 

sommaren 1971. Albanien 

hade öppnat sig för turism, 

och vi var ganska många 

som landade på flygplatsen i 

Tirana den sommaren; pil-

grimer som sökte revolutio-

nens hjärtslag, globetrotters 

som suddade ut en sista vit 

fläck på sina kartor, kos-

sovoalbaner från Västerås 

som sökte en bror eller sys-

ter… och Arne, Arnes dotter 

och vi. 

Vi, det var Gerd och jag, kom 

att sitta vid samma bord i 

matsalen som Arne och hans 

dotter vid frukost, lunch och 

middag. Jag minns ännu den 

goda frukosten; naturell yog-

hurt med plommonsylt, två 

små stekta ägg, skivad tomat 

och salami. Det vita brödet 

var inte riktigt vitt, men segt 

och gott. 

Arne var i femtioårsåldern, 

något satt, men spänstig och 

mycket ivrig. Hans snagg 
* Ingemann, 1850, ”Ha rlig a r jorden”,  

Psalm 21, gamla psalmboken 
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stod upp som en borste på 

skallen. Han pratade hela 

tiden, särskilt vid frukosten. 

Han samtalade inte, han pra-

tade, han föreläste. Då och 

då kom han med någon 

stickfråga för att försäkra sig 

att det lilla auditoriet var 

med. Jo, vi var med, Gerd 

och jag, men dottern gäs-

pade, eller blängde. 

Det var Arne som berättade 

om Vivi, men det gjorde han 

inte förrän sista kvällen. In-

nan dess tog han oss med på 

fantastiska resor och otroliga 

äventyr. Jag pendlade mellan 

hänryckning och starka tvi-

vel på sanningshalten i hans 

berättelser. ”Är han inte en 

mytoman?” tänkte jag för en 

kort sekund innan jag i nästa 

andetag sveptes med i hans 

äventyr. 

”Den bästa måltid jag ätit var 

tio citroner”, så kunde hans 

historier börja. ”Det var min 

enda färdkost på en kanottur 

genom Amazonas. Jag hade 

åkt vilse i ett delta, vält med 

kanoten, förlorat all utrust-

ning… utom dessa tio citro-

ner. Jag paddlade på vinst 

och förlust och en natt stötte 

jag på två indianer som ja-

gade tapir. Dom erbjöd mig 

att slå läger vid deras tillfäl-

liga nattkvarter. Dom söp 

hela natten, blev osams och 

slogs med sina machetas. På 

morgonen paddlade jag vi-

dare och överlevde tack vare 

mina citroner. Jag har fak-

tiskt skrivit en bok om det 

här… ’Med äventyret i 

ryggsäcken’ heter den.” 

Med sådana skrönor förflöt 

frukostarna på Hotell Adria-

tik: stekta ägg, salami och 

äventyr i Amazonas. Jag lade 

boktiteln på minnet, även 

om jag betvivlade bokens 

existens. Men man hann lik-

som inte tvivla så länge, för-

rän det var dags igen. 

”Att vi besöker Albanien”, 

fortsatte Arne, ”beror på att 

vi, ja, min fru Vivi egentlig-

en, har ett sommarhus på 

Korfu… och jag vill kontrol-
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lera om det är skjutavstånd 

från Albaniens kust ut till 

sommarhuset.” 

Snart var de 14 semesterda-

garna över och sista kvällen 

samlades alla resenärer, tu-

rister och pilgrimer om 

vartannat på takterrassen. 

Men Arne, Arnes dotter och 

vi, vi satt som vanligt till-

sammans. Arne lutade sig 

fram över bordet, tittade oss 

i ögonen och sa med låg röst. 

”Ikväll ska jag berätta om 

Vivi.” 

”Din fru…” sa jag. 

”Nej, jo, min fru heter Vivi, 

och den Vivi jag ska berätta 

om är uppkallad efter henne. 

Vivi är en uppfinning som 

jag länge funderat över. Kän-

ner du till termodynamikens 

lagar?” 

Arne vände sig nästan alltid 

till mig när han frågade nå-

got, och besvarade för det 

mesta själv sin fråga. 

”Ja, du vet hur de lyder… all 

energi i världen är konstant, 

inget försvinner… inget för-

svinner ens när man förbru-

kar den, men för varje gång 

vi använder den blir den 

mindre och mindre tillgäng-

lig… förstår du?” 

Innan han inväntat något 

svar fortsatte han. 

”Och precis så tror jag det är 

med talet och rösten. Allt 

som sagts finns där… bara 

lite otillgängligt. Tänk dig 

slaget vid Thermopyle… vil-

ket liv det måste ha varit, 

hästar som rusade fram, 

svärd som möttes, skrik och 

förtvivlan, vagnars gnissel 

och befälhavares order. Alla 

dessa ljud existerade just då. 

Men sen blev det tyst. Men 

enligt min tolkning av ter-

modynamiken är ljudet nu 

bara mindre tillgängligt. Allt 

finns där. Allt om sagts finns 

där ute någonstans. Det 

finns som en aldrig förstum-

mad ton från himlen. Tonen 

är bara lite mindre tillgäng-

ligt än första gången den up-

penbarade sig, och det är här 

som Vivi kommer in i bilden. 



39 

Jag håller nämligen på att 

uppfinna en tal- och röst-

ackumulator som förmår 

samla in ljud från förr.” 

Ungefär så minns jag histo-

rien om Vivi. Den bidrog väl 

inte direkt att stärka min till-

tro till sanningshalten i Ar-

nes övriga berättelser, men 

den och andra skrönor för-

höjde verkligen värdet av se-

mesterresan till Albanien. 

Många år senare, nu var det 

nittiotal, släntrade jag in på 

ett antikvariat på Gotland. 

Ja, antikvariat kanske är lite 

mycket sagt. Det var snarare 

en lagård som rymde all 

möjlig bråte, och även en li-

ten avdelning för böcker. 

Där, i en låda hittade jag en 

boksamling från Folket i 

Bilds förlag. Jag lyfte upp, 

vred och vände noga på varje 

bok, tills jag stod med en 

murrigt grön bok i min 

hand: ”Äventyret i ryggsäck-

en” av Arne Hirdman. Den 

kostade mig fem kronor och 

tilltron till Arne genomgick 

en motsvarande värdesteg-

ring, för i boken fanns fak-

tiskt berättelsen om de tio 

citronerna och de fulla jägar-

na. 

Och nu när jag satt med vän-

nen Bengt på Umeå universi-

tet och försökte förstå mig på 

Internet, kom som sagt Vivi 

tillbaka i mina tankar. 

Kanske fanns det en kod, en 

digitaliserad Rosettesten, 

som kunde föra mig tillbaka 

till slaget vid Thermopyle; till 

vagnars gnissel, till skrik och 

förtvivlan? 

Jag tittade på Bengt och frå-

gade: 

”Kan jag skriva ’Vivi’ som 

sökord, tror du?” 

 

 

LEIF STRANDBERG 

B
ild

: K
ristin

a
 E

rik
sso

n
 &

  

H
a

n
s –

M
a

g
n

u
s M

ein
ck

e
 

40 

En analog text är lik medan en digital text är olik. 

 

Folk är i allmänhet  

lika olika som 

lika lika 

Lik och olik 

Död eller levande 

i livet och i döden 

Folk i allmänhet 

 

Förvandling från människa till siffra 

Hon faller mig i talet hela tiden, känner visst inte till koden. 

”Detta är Vägförvaltninga i Skultorp, etta nölla etta.”  

Ett Vägverk med växtvärk byter namn till Trafikverket och ska 

ta hand 

om alla vägar och allt det som framförs på vägar av grus, asfalt, 

betong och stål. 

Olika hastighetsbegränsningar (40 km, 50 km, 60 km, 70 km), 

det var 

ett elände förr i tiden att åka E4-an förbi Marma, Mehedeby och 

Månkarbo, 

tätorter med olika hastigheter och mellan dessa fri fart under 

korta sträckor. 
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Om man är dig-i-tal, finns man i ett moln, säger dom 
som vet. Luftfartsverket vet kanske något om detta. 

Anna log, hade ett lite överseende leende när det gäl-
ler molnbankar och andra kodade sandbankar, ban-
kande hjärtan och om kärlek på distans. 

 

Jag – en siffra – en kod – 9545, när jag adderar siff-
rorna i mitt personnummer, blir 

det 54. Kan inte ens få vara en femfemma i den digi-
tala världen. 

 

Faller mig i talet 

          dig  i talet 

          sig  i talet 

          oss  i talet 

          er    i talet 

          sig  i talet 

 

och Anna som log, när jag talade i otal och i tal,  
udda som jämna. 

Jag är i ental. Du och jag blir två. Han och hon är ett 
par och blir flera i antal,         
när de är tillsammans med andra. 

Anna log, men var lite njugg under sin lugg. Golana 
och Latigid, det är konstiga ord. 

Ana log mot Dia som log mot henne. 

ANNASARA SVANTESON 
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Ihågkomna kamrat Jenny. 

Jag får nu taga mig för att skriva några ord till dig. Få höra hur du 

mår och har det nu för tiden, det är så längesen vi träffas. Du har va-

rit på bröllop och mycket annat roligt kan jag tro. Jag är för det mesta 

bara hemma men jag vet någon annan som springer. Emma Bergkvist 

hon är aldrig hemma hon, än har sällskap med den pojken och än med 

en annan, men Englin har hon för jämnan. 

 Idag har jag börjat att väva mattor igen. Jag undrar vad du hål-

ler på å gör om dagarna, kanske att du också håller på å väver.  

I kvällst hade vi mattraskalas, vi hade riktigt skojigt må du tro. Ols-

sons Jenny och Wiran var här, Hedbergs Hilda och Karin med, Pet-

terssons Augusta och så Linnea och Alida från Erik-Ers. Olssons Olle 

å Petterssons Ivar och Hedbergs Hemfrid hade klätt ut sig så de var 

oigenkännlen, de var så trasiga så det var hemskt men det var i alla 

fall roligt. 

 Har du sett kortet som vi gjorde på sjukstugan? Wi fotografe-

rade oss en i sänder sen jag kom därifrån, så jag lånte en syckel och 

for dit. 

 Du måste ursäkta mitt rysliga slarv. Visa inte någon utan bränn 

upp brevet så inte någon får tag på det. 

 Många hälsningar från Hilda 

 

Så här skrev en 16-årig Hilda Norin till en jämnårig Jenny Larsson för 

hundra år sedan. Idag skulle deras korrespondens se ut ungefär så här: 
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SONJA LARSSON 
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   – Åjo, fnyser han, det tog 

då bra mycket längre tid än 

att ställa fram väggklockan. 

Tacka vetja gammelvärldens 

grejer, dom kan man då lita 

på. 

   Lotta suckar och påpekar 

att vägguret måste han dra 

opp med jämna mellanrum 

om den ska fungera. Det be-

höver man inte med klockan 

i mobiltelefonen. 

   – Nej, men riktigt själv 

sköter den sig inte, säger 

August och hämtar sladden 

för att ladda mobilen. Den 

här jäveln äter kilowatt han 

för att fungera. 

SOMMARTID 

SONJA LARSSON 

– Fan, jag kan inte ställa in 

sommartid på mobilen min, 

säger August. 

   – Ändrar den inte tiden 

automatiskt? undrar Lotta. 

Det gör då min mobil. 

   – Fixa klockan i min mobil 

då, du som kan, säger han 

och skjuter telefonen över 

bordet. 

   – Jag sa inte att jag kan, 

fräser Lotta. Jag sa att den 

skötte sig automatiskt. Men 

jag kan ju försöka. 

   Efter en kvart och ett otal 

knapptryckningar lämnar 

Lotta över telefonen till Au-

gust. 

   – Här har du, det var inte 

så svårt. 
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Jag är en spelmissbrukare. 

Nej, jag spelar inte på hästar, 

köper inte trisslotter eller 

bingolotter och besöker hel-

ler inte något Casino. Jag 

spelar Zelda breath of the 

wild på mitt nya Nintendo 

switch, ett teve-spel som helt 

har mig i sitt våld.  

   Jag mörklägger vardags-

rummet, fattar tag i hand-

kontrollen, sjunker ner i te-

vesoffan med två kuddar 

bakom ryggen och sätter 

igång. Förvandlar mig till 

Link, en liten animerad 

kaxig figur i gröna kläder. 

Jag ÄR Link. Efter hundra 

års sömn har jag vaknat i en 

MIN DIGITALA VÄRLD  

grotta i landet Hyrule. Alla 

mina minnen är borta, men 

genom den allvisa gudinnan 

får jag veta att jag har ett 

uppdrag. Jag ska rädda 

prinsessan Zelda och ut-

plåna den onde Galon som 

håller landet i ett järngrepp. 

Vid äventyrets början äger 

jag ingenting. Knappt klä-

derna på kroppen. Mitt 

enda vapen är en träpinne 

som jag hittar utanför grot-

tan där jag vaknat. Med det 

vapnet ger jag mig ut på 

mitt äventyr. Snart råkar jag 

på de ondsinta Bokoblins 

som tjattrande kastar sig 

över mig. Jag slåss för mitt 

liv. Lyckas avväpna monst-

ren och avviker från platsen 

med ett något bättre vapen. 

En Bokoblinklubba. Jag är 

modig och äventyrslysten 

och snart har jag utstyrsel 

för alla upptänkliga årsti-

der. Jag kan vistas i heta 

vulkanberg, i snöiga och is-

kalla landskap, i den torr-

aste öken och jag kan 

simma uppför enorma vat-
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ANITA ERIKSSON 

tenfall. Jag plockar svamp, 

örter, skjuter vildsvin, räv 

och stora kronhjortar. I den 

lilla byn Hateno har jag köpt 

mig ett litet hemtrevligt hus 

där jag övernattar, lagar min 

mat och hämtar nya krafter.   

   Dag som natt, i regn, åska 

och vackert väder tillbringar 

jag i skogarna, bergen och 

dalarna. Jag går, springer, 

hoppar, klättrar, simmar, 

rider och flyger med en pa-

raglider. Har jag tur,  lyckas 

jag tämja en vildhäst och 

kan i full galopp ta mig fram 

över ändlösa slätter. En 

upptäcksresande är jag som 

letar ädla stenar som jag se-

dan säljer i någon av de små 

byarna som finns runt om i 

landet. Jag besöker handels-

bodar och köper för det 

mesta bomb- eller chockpi-

lar för pengarna. Jag vand-

rar runt i mitt äventyrsland, 

pratar med innevånarna och 

antar en mängd olika utma-

ningar. Jag slåss och dödar 

monster. Löser gåtor och 

blir med tiden allt starkare 

och får bättre och bättre ut-

rustningar. Sakta närmar 

jag mig ödesstunden då jag 

ska smyga in i slottet där 

den onde Ganon håller prin-

sessan fången. Jag är snart 

redo. Det kommer att bli en 

kamp på liv och död. Det 

kliar i fingrarna att få svinga 

mitt svärd och avfyra några 

välriktade bombpilar mot 

monstret. Jag ska bli landet 

Huryles hjälte och jag älskar 

mitt nya Nintendo Switch 

spel.  

 PS. Jag har aldrig varit i 

Ukraina!  
För en tid sedan kapades 

mitt mailkonto och alla mina 

kontakter. Ett mail skicka-

des ut där ”jag” bad om hjälp 

med pengar för hemresan. 

Jag hoppas och tror att ing-

en av mina kontakter gick på 

den bluffen! Det föranledde 

dock en hel del besvär för 

min del. Nu byter jag mail-

adress och  mail till mig 

skickas till :  

anitaeriksson420@gmail.com. 
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SIFFROR OCH VÅGOR 
 
Jag räknar stenar  

lägger dem i min trädgård 

Sorterar dem i ljust och mörkt 

de bildar mönster  

 

Siffror finns överallt  

svart och vitt 

ettor och nollor 

 

det mediala svartvita bruset 

sköljer snabbt över  

med förenklad information 

 

propaganda och lögner 

blir sanningar 

med korta snabba upprepningar 

 

Vågor doftar nostalgi 

väcker minnen  

längtan till havet 

vågor mot strand 

 

våga vägra siffror 

våga neka svart-vitt 

se nyanser i gråskalan 

 

I pappersboken  

vid en sten vid havet 

skriver du din historia 

där du är navet 

 
Britt ruuska 
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 ANALOGT OCH DIGITALT 

Under många år var jag en 

storrökare. Jag rökte jämt, 

både cigaretter och pipa. När 

det var storhelg, jul, nyår, 

påsk eller midsommar, köpte 

jag dessutom några kvalitets-

cigarrer i kiosken i byn. En 

dag bestämde jag mig: Nu får 

det vara nog. Aldrig mer ska 

jag röka. Men jag gick förstås 

till kiosken ändå – för det 

här hände på den tiden när 

jag köpte en kvällstidning 

efter jobbet, och på den tiden 

när en kvällstidning kom just 

på kvällen.  

Det gick ett år utan att något 

särskilt hände där vid kios-

ken. Men en dag under nå-

gon av juldagarna när jag in-

handlade min kvällstidning 

lutade sig kioskägaren ovän-

tat fram genom lucka och 

blängde på mig med arga 

ögon: ”Du köper inga cigar-

rer längre”, sa han. ”Fattar 

du inte att dom jag har be-

ställt åt dig ligger och torkar 

och blir osäljbara! Det blir en 

kännbar förlust för mig”, sa 

han och stirrade stint. 

Jag kände hur en tung 

skuldklump växte i magen. 

För aldrig, ens i min vildaste 

fantasi, hade jag tänkt att 

kioskägaren lade mina kon-

sumtionsvanor på minnet, 

att han registrerade mitt 

köpbeteende. Men det gjorde 

han. 

Idag när jag går in på Willys 

plingar det till i min mobil 

och i displayen läser jag att 

det är extrapriser på både 

prästost och sidfläsk, varor 

som jag inhandlade för en 

vecka sedan. Allt jag gör, 

även det som ligger bortom 

prästosten och sidfläsket, 

registreras nuförtiden. Men 

personen i kassan på Willys 

blänger i alla fall inte på mig. 

Hon säger bara att jag ska ha 

en bra dag.  

LEIF STRANDBERG 
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SPARKFÄRD 
 

Som alltid passar han tiden. 

Jag ser honom på långt håll. 

Den röda jackan lyser som 

en bandyboll som rullar över 

isen. Han har solen bakom 

sig och den är så stark att jag 

måste kisa för att inte blän-

das. Luften verkar skimra 

runt honom.  

   Som en gloria, tänker jag. 

Isen är nästan helt rensopad 

från snö. Men bergen på 

andra sidan Ljusnan liknar 

stora tussar av sockervadd 

som blivit över efter jättar-

nas kalas. 

   Nu passerar han Långön. 

Pimpelfiskaren som stått 

som en staty ute på isen vif-

tar häftigt och jag hör att 

han ropar. Orden studsar 

mellan bergen. 

   Vinterbryggan är kall trots 

fårskinnet. Jag reser mig och 

stampar hårt med de gamla 

näbbstövlarna. Fötterna 

känns som isklumpar mot de 

tovade sulorna. Slår en åkar-

brasa och gnider händerna i 

tumvantarna mot varandra. 

   Det är alldeles tyst. Ingen 

vind och inga fåglar som 

sjunger. Min lilla timmer-

stuga ligger en bra bit från 

byvägen mellan Änga och 

Nor, så bullret från de få bi-

lar som kör förbi dämpas av 

snöplogkanterna och träden 

och hörs inte hit ner till 

stranden. Men klangen från 

sparkmedarna ljuder över 

isen.  

   Närmare och närmare, 

högre och högre. 

 

                      * 

Det var sista dansen i Lör-

strands bygdegård innan 

logdanserna började. 

   Han var ett halvt huvud 

högre än de övriga killarna 

där de stod samlade till hö-

ger om orkestern. Smal och 

prydlig i sin grå kostym, 

men med rufsigt hår ovanför 

de glada ögonen. Jag hade 

inte sett honom tidigare och 

blev nyfiken då jag märkte 

att han iakttog mig. Han höll 

fast min blick, och då musi-

ken började kom han över 

golvet. 
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   Jag sträckte på mig trots 

mina högklackade skor för 

att synas ordentligt bakom 

Yvonnes blonda svinrygg. 

   - Skall vi dansa? 

   Han räckte fram handen 

och drog ut mig på golvet. 

Härjes orkester spelade årets 

vinnarlåt i Eurovisionsschla-

gertävlingen, ”Puppet on a 

string”. Hans hand var varm 

genom min tunna blusrygg 

och det var lätt att följa ho-

nom. 

   Kinden mot min panna 

kändes sval och han doftade 

gott. Grönska och frisk luft. 

Kanske han nyss kommit in, 

tänkte jag. 

   - Kommer du ofta hit? 

   Han höll mig en bit ifrån 

sig och såg ner på mig. 

   - Nej, det är nog ett par 

månader sedan sist. Jag bru-

kar vara på Folkan. 

   Musiken tystnade. Vi stod 

stilla och väntade på att or-

kestern skulle börja spela 

igen. 

   - Än du då? 

   - Ja, varje gång jag kom-

mer hem. Jag jobbar i Upp-

sala, men mina föräldrar bor 

i Snäre. 

   Nu började musiken.  

   - Vi dansar väl? Han lade 

armarna om mig igen. 

   En märklig känsla fyllde 

mig. Han kändes så välbe-

kant, som om jag alltid känt 

honom. Och ändå visste jag 

att vi inte träffats tidigare. 

   Han stannade till framför 

ingången till serveringen. 

   - Är du törstig? Det är så 

varmt här. 

   Han köpte en Coca-cola 

och vi satte oss vid ett ledigt 

bord. 

   - Är du här ensam? Eller 

har du någon med dig? 

   - Jag kom faktiskt med en 

kille, svarade jag. Vi är två 

par i sällskap. 

   Då kan jag inte få bjuda 

dig på skjuts hem? 

    - Nej, så kan jag inte bära 

mig åt. Jag kan inte bara 

försvinna? 

   - Det förstås. Är ni förlo-

vade eller har sällskap eller 

så? 

   - Egentligen är vi väl mest 

kompisar. Gör sällskap ut 

ibland. 

   Han såg lättad ut. Nog ver-
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kade han intresserad. Synd 

att jag inte åkte hit ensam 

som jag tänkt från början. 

   - Vill du träffa mig i mor-

gon? 

   Jag nickade. Glädje och 

förväntan svepte genom mig.  

   - Var bor du? Jag hämtar 

dig vid ett-tiden. Vi kan åka 

till min moster och bada. 

Hon är i sin stuga i Änga. 

                     * 

Molnen mörknar. De hopar 

sig över Nyboberget och 

gömmer solen. Glesa snö-

flingor smälter i mitt ansikte. 

   En häftig vind drar över 

älven. Den svänger runt som 

en skridskoåkare och virvlar 

upp lössnön som sveper in 

både sparken och Långön i 

en tunn slöja. Plötsligt får jag 

syn på den svartaktiga rän-

nan. 

   Men han har uppenbarlig-

en inte sett den för han spar-

kar ihärdigt mot mig genom 

snöröken. Fortare och for-

tare går det. Medarna kling-

ar och klagar som fiolmusik. 

   Paniken kastar sig över 

mig. Blodet brusar och sam-

lar sig i mina glödande kin-

der. Tankarna virvlar som 

lössläppta drakar och jag 

känner mig vimmelkantig. 

   Jag viftar och hojtar allt 

jag orkar, men han märker 

det inte utan fortsätter 

framåt. 

   Snabbare och snabbare… 

INGER OLSSON-

WÅNGSTEDT 
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Ett, två, tre, på det fjärde ska det ske … det jag ändå inte törs och 

det är doppa hela kroppen ute i Handviken, som ligger ett sten-

kast från havet i Roslagens famn.  

   Jag har vadat hela vägen fram till då vattnet nästan når naveln. 

Mamma fortsätter ramsan tillsammans med mig. På det femte 

gäller det, naveln drunknar just, men fortsätter; på det sjätte 

smäller det.  

   En luftbubbla kommer upp och bryter vattenlinjen, strax efter 

kommer pappa. 

   − Har du inte doppat dig än? 

   − Nä, det är kallt, svarar jag, men innerst inne, vill jag ha hela 

ramsan, för det är ändå kyligare i luften. 

LOTTA LARSSON 

DIGITAL DIG I TAL 

SIFFERAVBILDANDE 
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STÄLL OM DITT LIV 

Minns köksbordsamtalen på 70-

talet med Albert och Kim. Albert 

var modelljärnvägsentusiast och 

självlärd informatiker. Järnvägs-

rälsen drogs genom stora var-

dagsrummet på högt monterade 

plattor. Ännu stod vagnarna 

stilla men skulle snart röra på 

sig digitalt. Kim var lärare, ma-

tematiker och filosof. Senare 

lämnade han kollektivet, flyttade 

till Silicon Valley i Kalifornien, 

dataforskarnas paradis.  

På den tiden var dataminnen 

stora som magasin. Datortrafi-

ken på jorden minimal. Klock-

orna vreds upp för hand och 

bankaffärer sköttes av männi-

skor. Våra samtal då var livliga, 

nyfikenheten stor men också 

fylld av skepsis.  

   – Vi får aldrig glömma att vi 

befinner oss på minerad mark, 

kastade Kim in i debatten. Det är 

militären som driver fram ut-

vecklingen. Förr eller senare blir 

vi dockor i försvarets hand.  

Ställ om ditt liv, bli digital med 

all din kommunikation    

Sparar vi på träd när vi använder 

datorer? Nej, förbrukningen har 

ökat. Sparar vi på människor om 

datorer tar över deras arbete? 

De blir istället arbetslösa. Förir-

rade människor och hundar kan 

hittas igen, bara de har chips i 

öronen. Men tänk på krig idag! 

Vapnen dödar, dock riktigt stora 

krig förs genom rymden, digi-

talt. 

Ställ om ditt liv, sköt all kommu-

nikation analogt.  

Gamla människor dör av ensam-

het med knappar och robot som 

sällskap. Barnen lekar inte, 

inte forskar de med vuxnas 1-0, 

0-1 i handen. Har de sett hur 

träden växer på riktigt? Sticker 

plantor ut ur jorden digitalt? 

Solen är vår värd, men den är 

farlig. Måste vi inte fly hennes 

strålning?  

Över fyrtio år har gått. Kim finns 

inte längre vid liv. Alberts järn-

väg? Nedmonterad för länge se-

dan. Utvecklingen har drivits 

vidare.  

Ställ om ditt liv, med sol och 

vind och vatten, ge dig en chans 

att leva. 

 
 

SANNI GERSTENBERG 
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DIGITAL ELLER ANALOG 

toan också? Och när de tittar 

på TV? Tänk om det ringer  

under Fråga doktorn, det vill 

han inte missa. Inte Rapport 

heller för den delen. Mobil 

heter det förresten, rörlig te-

lefon, gudbevars.  

   – Du jag bryr mig inte om 

det här. Skänk den till nån av 

barnen, alltid är det väl nån 

av dom som tappat bort sin 

   –Men pappa, tänk så roligt 

om vi kan nå dig enkelt och 

få en pratstund varje dag. Så 

behöver du inte känna dig så 

ensam. 

   Vem har sagt att han kän-

ner sig ensam? Undrar vad 

det är hon fått för sig. Att 

han sitter och längtar efter 

att bli störd med ett sur-

rande i byxfickan på olämp-

liga tider.  

   Han är inte det minsta en-

sam. Skatorna i rönnen är på 

gång nu med bobygget, de 

behöver lite att äta varje dag 

för att orka. Och när Tanja 

från Bosnien jobbar blir det 

en pratstund flera gånger i 

veckan. Och så har han An-

na, sin syster, som ringer rätt 

ofta. Och alla dom som inte 

– Nej, inte där. Tryck här. 

På den gröna. 

Hon låter irriterad fastän 

hon försöker dölja det med 

ett hurtfriskt tonfall. Han 

känner igen den gälla klan-

gen. Hon har väl bråttom 

som de har för det mesta 

nuförtiden. Både hem-

tjänsten och ungarna, alla 

har fullt upp med sitt. Och 

fort ska det gå. 

   Nog har  han övat alltid. 

Suttit med lilla svarta 

tingesten i handen, 

provtryckt och tittat. Men 

det är inte så lätt med star-

ren och operationen dröjer. 

Det är knappt att han ser 

färgen där han ska trycka 

och inte blir det bättre av att 

någon rycker apparaten ur 

händerna på honom. 

   Som de har tjatat och gått 

på, att det vore så bra om 

han kunde bära omkring 

den där grejen istället för att 

hasa iväg med rullatorn till 

gamla telefonen. De vill väl 

att han ska ha den i fickan 

och kunna svara för jämnan. 

Svarar folk när de sitter på 
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är livet men som är med i alla fall, det finns så många minnen 

och samtal att tänka tillbaka på.  

   – Du, jag struntar i den där mobilen. Jag håller kvar vid den 

riktiga telefonen, den passar mig bättre.  

   – Du menar den analoga? 

   – Ja, den ljusgrå, 

   – Man säger digital och analog nuförtiden. 

   – Jaså, det säger du.  

GUN HEDLUND 

Den digitala oskulden, en 

Intigritet, som helst inte 

Ges till vilket pris som helst. 

Inte värt sin energi, 

Transformationstider i all ära. 

Analogi redan retro, i det nya 

La La Landet; Digitalien 

MAYA ENGSTRÖM 
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