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FÖRORD 
 

Den digitala revolutionen har lett till skapandet av ett helt nytt 

sorts verk, till nya former av digital och interaktiv poesi, s.k. 

”cyber poetry”. Internet, fram för allt sökmotorns resultat, ger 

i sin begränsande form möjligheten att fokusera på den unika 

blandningen av cybervärldens programrutiner och 

människosjälens passioner. Webbens momentana realiteter 

träder fram och låter oss se spegelns andra sida. Cybervärlden 

är trots allt närmare vårt vardagliga liv än vad vi kanske tror. 

Att beskriva poesi är som att beskriva vinterns snöyra och 

få med varenda snöflinga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
lingva poetica 



DET ÄR TID FÖR TIME HELA TIDEN! 
  

Tiden en stor och mycket vardaglig hemlighet, ett uttryck för 

hur vi människor avancerar igenom livet. Tiden är inställbar i 0,1 

sekunder ända upp till 99,9 sekunder. Den ställs in med tre 

kraftiga rattar och avläses på en stor, tydlig LED-display.  Den 

vanligaste är delay tiden är mellan 20 och 30 ms, medan den 

överhoppningsbara tiden är maximalt sju år. 

Tiden är en axel som tillsammans med x-, y- och z- axeln bildar 

den fyrdimensionella rumtiden.    På förpackningen står det att 

det är ett fyrdimensionellt spel där tiden är den fjärde 

dimensionen. Tiden är lika svår att definiera som den är lätt att 

mäta. En meter är ju alltid en meter. Tiden är den värld vi lever 

i. 

Tiden började någon gång med en stamfader och fortsätter som 

"tidens pil".   Den är konstant och den alltid går framåt.  För att 

kunna använda tiden som visas måste man kunna avgöra om tiden 

är ”före NU” (perfekt) eller DÅ (imperfekt). Varje ”före NU” är 

också ett ”DÅ” liksom varje ”DÅ” är ett ”före NU”.    

Tiden är livets medium, och varje livsform är också en tidsform. 

Tiden är en oändlig tallinje där Nu är gränsen mellan Dåtid och 

Framtid. Från och med Hiroshima dagen har vi möjligheten att 

eliminera framtiden. Men tiden är ingen vind; framtiden ligger åt 

alla väderstreck. Framtiden är trådlös. Framtiden är redan här. 

Tiden är strax efter 1918 och inbördeskriget i en tillvaro där 

världen rasat ihop. Tiden är 1998 och man beslutar att göra ett 

allvarligt försök att återskapa våtmarken på 230 hektar,  genom 
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att hugga ner strandskogen och röja. Tiden är slutet mars 

början av april 2003. Tiden är beräknad för grupper om max 20 

personer.  Vid större grupp behövs ytterligare 1 timme, fast 

tiden är lite osäker. Tiden är fem timmar, men oftast behövs 

kanske inte mer än 2-3 timmar. Tiden är väl tilltagen, för att 

detta inte ska vara en begränsande faktor.  Tiden är klockan 15 

och platsen Alfa-huset. Tiden är återigen 15 och platsen Beta-

salen.   Vid 7-tiden är brudparet klara och väntar på sina gäster. 

Tiden är torsdagar mellan 22 och 23 med start nästa torsdag. 

Platsen är skolans gympasal. Tiden är väldigt lång och läker alla 

sår. 

Att "ha" tid, säger vi. Som om tiden är en egendom. Tiden är 

viktig. Den reglerade tiden är 35 timmar per vecka i snitt. Tiden 

är viktig för dem som e-handlar. Tiden är här. Den är förlängd 

till den 21 februari 2005. Tiden är en bristvara. Den kan inte 

paketeras, förlängas eller erövras. Tiden är en färskvara som 

inte går att sätta in på banken eller frysa in för framtida bruk. 

Tiden är knapp ibland. Och just nu känns det som att jag inte 

hinner. På ålderns höst har kvinnorna plötsligt chans att ge igen 

för gammal ost. Och ibland är tiden ett stillastående objekt: 

När vi nu passerar nyår ... Den bästa presenten till tiden är att 

ta en paus. 

Tiden är vårt hem. Så länge vi har funnits har vi levt i den. Tid 

är liv och livet bor i hjärtat. Tiden är inne. Mycket i vårt dagliga 

liv handlar just om tid.  Tiden är inne för reformer. Tiden är 

inne, Guds rike är nära. Tiden är guds sätt att ge kredit. Tiden 

är gud. 

 
lingva poetica   



   
   

I snabbköpet handlar den jäktade mamman Instant Coffe. Tiden 

är inne för att inte låsa fast sig vid ord, utan ta saker för vad 

de är. Tiden är ett dotterförlag till Rabén & Sjögren och ingår i 

förlagsgruppen. Tiden är inne, hela tiden. Tiden är inne, vakna ur 

din sömn. Tiden är ute. Tiden är ute för din ”inloggning”. 

Tiden är en uppfinning och klockan är den maskin som sägs 

producera tid. Tiden är en klocka på armen. Klockan lever av tid. 

Klockan förbrukar tiden – äter den med aldrig stillad hunger. 

Klockan lurar dig, tiden finns inuti människan, naturen och 

tingen. Tiden går så fort. Tiden är fräck. Ta av den, släng den i 

kanalen. 

Tiden är kommen då det är dags att välkomna hösten med en 

skördefest. Tiden är min och det är jag som ska disponera den 

på mitt sätt. Tidszonerna skrotas. Beat-tiden är densamma 

överallt. Här och där har samma nu.  Beat-tiden kommit för att 

stanna. Själv är jag övertygad om att den fria tiden är den mest 

krävande. 

Tiden har många ansikten. Tiden är en person. Tiden är ett barn. 

Tiden är min vän, din vän. Tiden är just att vi ska utvecklas och 

växa.  

Tiden är en bov. Tiden är en fiende som vi inte kan fly. Tiden är 

ett av musikens viktigaste instrument. Tiden är av en så trumpen 

ton, har nyktrat till från Svenssons glädjefester. Tiden är Guds 

lydiga tjänarinna. Tiden är ingenting för Guds hundar.    Tiden är 
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livet och tiden är utmätt. Tiden är livets medium, och varje 

livsform är också en tidsform. Tiden den kommer, tiden den går. 

Det är tid för time hela tiden! 
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NETWORK - NÄTVERK ELLER NETVÄRK 
  

Alla människor har ett socialt nätverk. Ett nätverk har till 

ändamål att fungera som en stödgrupp. Tierps kommun har ett 

utbyggt gång- och cykelnät. Språkbadet har ett nätverk av olika 

intressegrupper. Medan samiskt ICQ-nätverk har flyttat! 

Mitt nätverk bygger på trygga relationer. Mitt nätverket är bra 

för solidaritet, dagligt samspel och familjerelationer. Nätverket 

konstrueras som bil-, buss-, cykel-, fångst-, individ-, ring-, 

organisations- eller stjärnnät. Inom FUB har nätverksmodellen 

kommit till användning som stöd för familjer med barn. Aktas 

bilnät däremot är bra när man inte vill väcka barnet. 

Vill du delta i ett nätverk inom avlopps- eller kretslopps-

området? Liberala nätverk hjälper dig att delta, ett nätverk för 

den enskilde individen, för dig som vill hålla dig uppdaterad. För 

att använda den här tjänsten behöver du först logga in. 

Ett bra bussnät ska i första hand uppfylla säkerhetskraven. 

Bussnätet för tätorten läggs om radikalt till nästa sommar. Ett 

lokalt bussnät utvecklas speciellt för Apple Macintosh.  Men 

lokalgator redovisas inte i dagens bilnät: 404.  Tyvärr lyckas vi 

inte hitta sidan du sökte. 

Systembrister finns idag i såväl bilnät som gång- och cykelnät 

samt i kollektivtrafiknätet. Tipsa ditt nätverk och förhindra att 

du blir bankernas nästa offer. Fyll i formuläret så rättar vi till 

problemet så fort vi kan.  

Ett nätverk blir vad deltagarna gör det till. Det är endast 
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människor som kan nätverka. 
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BLI UPPLYST PÅ UTEPLATSEN 
 

Nyfiken på ljus? Då har du kommit rätt.  På denna hemsida för 

ljus förespråkas öppenhet och vetenskaplighet. Den uppstod i 

Nederländerna, där alltid en härd funnits för upplyst forskning.    

Utan ljus skulle vi inte se någonting, vi skulle inte ens existera. 

Jag är osäker och vill gärna bli "upplyst" av de som vet bättre.  

Ljuses natur har diskuterats länge. Singer borde exempelvis ha 

definierat skillnaden mellan upplyst egenintresse och altruism. 

Försäljaren kanske borde ha upplyst honom: Ljus har ingen 

massa alls, en foton är endast ett energipaket. Sådant som är 

ljust, positivt och trevligt. Allt det där låter säkert väldigt 

upplyst. 

Nybo är upplyst med fiber från Lunds Stadsnät. Nu har vi ljus 

också här i vårt hus. Strålkastare, innerbelysning och bakljus 

svarar för en ordentligt upplyst omgivning. Vi har som regel att 

den som sist lämnar rummet blåser ut ljusen. Och fortsatt kamp 

för en upplyst by kommer att bedrivas. 

Vad innebär det att vara upplyst? Du får antagligen ljus, men 

får du en bra belysning? Jag minns en upplyst tunnel och 

människoliknande, humanoida varelser vid slutet av tunneln. Låt 

oss följa den genom gränden till en lite mera upplyst gata. Även 

om vi nu badar i ljus, vet vi att mörkret sakta kryper på oss.  

Vad är en upplyst despot? Han är en människa som så småningom 

och insåg hur livet förhåller sig. Han är helt upplyst. Vi lever 

faktiskt  i  ett  relativt  upplyst  samhälle. Och när sagan var 

avslutad hade också lärjungen blivit upplyst. 
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Om du vill att jag ska tända ett ljus för någon skicka mig ett 

mejl. 
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BACKHHOPPNING  

INTE SÅ LÄTT SOM DET SER UT 

 

Dags för backhoppning, ropar domaren Åberg. Men backhoppning 

är inte så lätt som det ser ut. Du skall aldrig växla i backe. Och 

håll konstant gas i ansatsen och backen.  

Men hur många har susat ner för en över 2 km lång backe? 100 

procent syntetiska kroppar kan kasta sig ner för en stupbrant 

backe i 100 km. Elsie Westerlund hade en gång en felfri 

hoppning på tiden 39,2. Och ett barn tävlade nyss med ponnyn i 

hoppningen. Dessutom ska Matti Nykänens liv, med 

backhoppning, sprit och kvinnohistorier, bli film nu. Men 

världens bäste backförare heter Per Eklund. Han berättar att 

Kung Backe vill utöka sitt rike - först USA, sedan Järbo.  När vi 

är ute brukar vi som mest låta honom ta backen en gång till. 

Visste du annars att tomten inte bara är en hejare på att dela 

ut julklappar? Han är en backhoppare också. Och backhoppning 

med tomten betyder mer än backhoppning och röd målarfärg. 

Låt fantasin flöda … Medan kaninerna gärna vilar en stund till 

innan de vill träna hoppning. 

Timmarna gick men församlingen vid Ringstorpsbacke väntade 

tålmodigt. De har inte ännu missat tjusningen med backhoppning. 

Låt oss nu betrakta en idealiserad hopp¬backe, med konstant 

lutning α=35°. Denna backe kom en gång att ligga djupt under 

vattenytan i Baltiska issjön varvid backen överlagrades med 

bottenlera,  så kallad varvig lera.    Ännu i dag kan man se spåren 

efter denna hoppbacke. 
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Men den klassiska hoppbacken byggs om i slutet av november. 

Nu vill man förse den med fler hopp och pucklar. Detta för att 

hålla intresset för backhoppning levande även under snöfattiga 

vintrar, men också för att landslaget i backhoppning skall få en 

tryggare grund att stå på. Vi är ju i världstopp inom hoppning. 

Det blir således en stor hoppbacke mitt i stan som slutar i en 

stor korsning vid en bensinmack. En rejält brant backe med till 

en början snö och senare stenblock. Backen är 950 meter lång 

och den har en grön skylt som betyder att det är en lätt backe. 

Det kommer att bli precis lagom trångt i backen varje dag. Vi 

ber redan nu - ingen biltrafik i backen mellan personal-

parkeringen och huvudentrén. 

Min förhoppning är att när den första ilskan har lagt sig kan du 

ta till dig det jag sagt och fundera på om det kan ligga någon 

sanning i det. 
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EN GRAN KOMMER LASTAD  
    

Gran är ju en av landets viktigaste exportråvaror. Den finns i 

ett flertal dimensioner för att passa var och ens tycke och 

smak.  

Men kom ihåg att 1 gran medicinalvikt är 21,6 % större än 1 gran 

juvelvikt. Svensson lagerför gran i de flesta standard-

dimensionerna. Och mitt bland dem solar Gran Canaria. 

Utan gran ingen jul. Och det här är en befintlig gran. Den är 

gjord av min sons händer. Gran med påskägg. Den serveras vid 

16-18°c till rätter av lamm eller nötkött. 

Årets gran var lite svårfunnen. Men så mötte jag familjen Gran 

på vägen till torpet. Mikael Gran är tränare med humor för alla 

åldrar medan Karl Gran bestämde sig för att bli en bråkig hund. 

Kanske kunde man ställa denna gran utanför ytterdörren. 

Rapportera om ni ser felmeddelanden och/eller annat felaktigt. 
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GOD MORGON SPEGEL LILLA 
 

EN TITT  

FRÅN ANDRA SIDAN  

SPEGELN. 

 

 

 

 

Det gamla badrumsskåpet ersattes av en spegel från vägg till 

vägg. Vad är ett badrum utan en spegel? Svensson köpte sin 

spegel på IKEA. Den underbara spegeln har skannats i 600 dpi 

svartvitt och presenteras i faksimil. Man kan använda spegeln 

för att se utifrån ett vänsterhänt perspektiv. För att kunna 

besöka spegeln på internet krävs det Att du har Internet 

Explorer version 4.0 eller nyare.  Utöver detta går Svensson 

ofta fram till spegeln för att försäkra sig om att han faktiskt 

finns. 

Spegeln är visserligen både en sol- och månsymbol. Kosmos igen 

fångas i den arktiska isens spegel. Universum är Guds spegel och 

människan är universums spegel. Gud är spegeln där du ser dig 

själv eftersom du är hans spegel. Du kan ju se dig själv 

avspeglas, alltså måste du ju finnas. 

Men säg mig, var är min spegel? Guds ord är som en spegel som 

jag kan spegla mig i. Men spegeln hade reflekterat människornas 

bild många gånger och började nu ta skada. Den sprack från kant 

till kant. 

Det är lätt att hitta en spegel, som harmonierar med gardinerna 
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eller mattans modell och färger. Och har ni redan en väggspegel 

i sovrummet, så är det bara en fråga om att flytta på sängen. 

Men frågan är egentligen hur pass bra slipningar har man på sina 

speglar. Att Svensson lyckats så bra beror på att han har 

kunnat hålla upp en spegel och sagt: Titta, det här är vad som 

håller på att hända. Sen plockade han sin spegel och drog ner 

byxorna och satte sig på huk. 

En spegel är som vi vet en med metallskikt belagd glasyta som 

reflekterar ljusstrålar. En sfärisk spegel har inget komafel. En 

sfärisk spegel fokuserar strålar med olika avstånd till den 

optiska axeln. Pigtittare däremot är en annan typ av spegel som 

ofta förväxlas med skvallerspegel. 

Debianspeglar igen underhålls av frivilliga. Så om du har 

möjlighet att donera diskutrymme och bandbredd… I PM-

spegeln har vi beskrivit vart och ett av dessa steg med 10 

påståenden. Den servande spegeln använder en utlösarmekanism 

För att informera klientspegeln om att den måste uppdateras. 

Men spegeln ljuger, förnekar den! 

Det kanske finns en annan sanning, trots allt. 
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KRING BUSSHÅLLPLATSEN 
 

Sara är en 21 årig tjej som vill hyra ut sin 2:a på 52 kvm. Period 

inte riktigt bestämt. Som det ser ut nu från 1:a feb till sista 

sep. Område: Kirseberg. Hyra 4000 kr/månad. Bra buss-

förbindelser till centrum. Runt nästa kvarter på Fleminggatan 

finner du buss-hållplatsen Kungsbroplan för buss nr 1 och 59. 

Tar ca 15 min med buss och ungefär samma med cykel. Om du är 

intresserad eller har frågor, mejla gärna. 

Svensson följer mig till busshållplatsen, han går med lugna, 

långsamma steg och hälsar då och då på folk som går förbi. 

Lyckligtvis har de flesta städer en polis som kan visa dig i vilken 

riktning butiken, hotellet och busshållplatsen ligger. Kirseberg 

är ett bra och förhållandevis rent område att bo i, men har en 

del problem. 

Placeringen av påfarten till cykelbanan precis efter busshåll-

platsen leder till konflikter med hållande eller utsvängande 

bussar. Om man cyklar på denna sida (västra sidan), vilket är 

tillåtet, blir konsekvensen att man måste cykla de sista 100 m 

till rondellen på gatan mot trafiken. Bl. a. riskerar man möta en 

buss nos-mot-nos. Även infarten till rondellen blir minst sagt 

avig.  Denna  cykelbana  skulle  då  gå under  vägbron  och 

ansluta mitt i rondellkurvan.  Busshållplatsen på Fleminggatan 

måste flyttas då trottoaren byggs ut mer i körbanan. Det var en 

fredag kväll och jag hade just sagt adjö till några polare efter 

ett biobesök.  

När jag  kom fram till bilen  såg jag  Sara stå och vänta vid  
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busshållplatsen bredvid. Jag låser bilen, tar inte med mobilen 

den här gången, det verkar vara så tungt att släpa på. Dessutom 

är de väl i så säkert förvar här inne. Jag går ut på gatan. Det är 

väl bara att hoppas på att vi inte behöver vänta alltför länge i 

den här värmen. 

Vid det gamla torpet finns tillfälle att njuta av den medhavda 

matsäcken. Samling för samåkning vid busshållplatsen Kungsbro-

plan. Området börjar bli lite väl vildvuxet, vilket har resulterat i 

att en del områden blivit mörka och därmed otrygga. 

Skrivaregatans buskar behöver klippas ner och gången från 

Skrivaregatan 2 till busshållplatsen behöver belysning. Från 

skolans sida vill man ha bort busshållplatsen då eleverna 

springer över vägen. Underjordiska utrymmet under korset S:t 

Eriksgatan – Fleminggatan är ett smutsigt mörkt – på gränsen 

till förslummat – område. Det har dragit till sig bl.a. knarkhandel 

och många personer vågar idag inte gå där på kvällarna. På 

miljöpartiets initiativ i Kirsebergs stadsdelsnämnd har man 

beslutat att bygga om detta utrymme med bl.a. affärer, kiosker 

etc. 

21 år är ingen ålder men man börjar kanske ana personligheten 

där nånstans. Jag håller inte riktigt med att man ska släpa runt 

henne på alla möjliga platser med en gång eftersom hon verkar 

ängsligare än genomsnittsvalpen. Min teori är att man väljer ut 

ett par tre rundor med diverse" obehag" som man håller sig till 

(ex-vis på morgonen går vi förbi busshållplatsen, mitt på dagen 

går vi förbi lekplatsen och på kvällen går vi förbi centrum osv.). 
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Nämnden anser att detta är ett projekt som ska ha största 

prioritet.   
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SAMTAL MED EN ÄNGEL 
  

EN MODERN,  

ABSURD OCH ROLIG FÖLJETONG  

PÅ TYSKA  

I TIO DELAR  
 

 

 

 

 

Prolog 

Det är en absurd komedi vi spelar upp i vårt land idag, en absurd 

betraktelse om vår värld och vår samtid. Förbered dig på en 

absurd och komisk berg-och-dalbana. Resultatet är en 

kärlekshistoria, inte alltid mysig, ibland ganska konstig, men 

dock en kärleks relationshistoria som tar oväntade och bisarra 

vändningar. För att läsa den krävs att du gör Java Script 

åtkomligt. 

Första delen 

Minns du åldern då alla känslor var starka, ingen fattade nåt och 

världen med fördel målades i svart eller grått? Vi var fria, 

trygga, flexibla och tillsammans. Att slåss mot sina grannar var 

en absurd tanke och alla trodde nog att oroligheterna skulle bli 

ett spännande minne om några år. Sätt på Java Script, tack! 
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Andra delen 

Ja, där fanns det, slog det mig. Varför bara övergav jag den 

stilen? Kanske att den började bli grotesk och absurd, där 

grotesk särskiljer sig genom att den var skrattretande. En 

situation som blott inte kunde fortgå mycket längre. Jag menar 

att vårt konstaterande att situationen var grotesk och absurd, 

redan var ett första steg. Sätt på JavaScript, tack! 

Tredje delen  

Emedan situationen känns absurd, fortsätter vi vår färd utan 

att stanna. Kvällarna var mörka och kom hastigt. En liten 

förvirrad människa gick i en jordkällare och kom ut med en 

massa underliga skrönor som ingen människa kunde kolla. Och 

hon höll inte bara i ett verktyg utan också ett vapen. Vart var 

hon på väg? En absurd konspirationsteori började ta form. Sätt 

på JavaScript, tack! 

Fjärde delen 

Känn dig varmt välkommen till Ångestsyndromsällskapet. Jag är 

ju halvtysk norrlänning, och därmed effektivt sävlig med inslag 

av tysk Angst. Att det svenska ångest kommer från tyska Angst 

krävs det inget speciellt skarpsinne för att uppdaga. Men skall 

det vara angst kan det väl vara rolig angst. Tankeformen 

utmanar och konfronterar samtidigt som den gör att man blir 

förvirrad och inte vet vad som är sant. Sätt på Java Script, 

tack! 
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Femte delen 

Detta är ingen absurd dröm, detta är den absurda verkligheten. 

Den lilla förvirrade människan skulle ut på en vandring i djupaste 

skogen och leta efter en fågel som kunde finnas var som helst 

men fick inte förvirra sig ... Hon sa åt mig att jag behövde tänka 

på änglarna och lära mig deras språk. Vad skulle det har funnits 

för mening att förvirra henne just nu? Satt du på Java Script? 

Sjätte delen 

Webbläsaren kommer kanske att bli lätt förvirrad i det här 

skedet eftersom den inte vet var filnamnet slutar och var annan 

tagginformation tar vid. Men situationen i sällskapet blev helt 

grotesk när det gick en administratör, eller chef, på två 

konsulter. Han talade visst ett annat språk och upplevde 

situationen närmast som absurd. Han tyckte t.o.m. att vår 

existens var mer eller mindre absurd. Men det var nog närmast 

situationen som var grotesk. Satt du på Java Script? 

Sjunde delen 

Jag är farlig då jag vet vad jag gör.  Men att jag skulle vara 

djup dock absurd? Skulle jag däremot ha sagt, att jag väger 181 

kg och är 75 cm lång, skulle den inre bilden av detta bli mera 

absurd för de flesta människor. Men kan minnet av en så absurd 

händelse vara hämtad från något annat än verkligheten? Världen 

vi lever i är en absurd värld.  Med leksakssynthar och falsettkör 

förpackade till absurd gladpop.       Och i denna absurda värld är 
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galenskapen den enda friska reaktionen. Satt du på JavaScript? 

Åttonde delen 

Jag tycker visserligen inte om att bli förvirrad. Men tanken att 

kunna bli vän med en ängel låter nog absurd. Idén verkade vara 

sympatisk och syftet var kanske gott. Däremot blev visionens 

ballong som började som ett busstreck både en absurd och en 

politisk handling. Och i båda fallen har mördaren, eller 

mördarna, försökt förvirra genom att arrangera ett 

mordscenario. Någon sorts språkbruklig gräns har väl över-

skridits. Satt du på JavaScript? 

Nionde delen 

Satsningen på moderna vapen presenterades här i en komisk och 

extrem variant där man inte vet om det som presenterades var 

dröm eller en verklig händelse. Och när man tänker på att 

installationerna i allmänhet satt i ballonger femtio meter upp i 

luften, blir diskussionen bara mera absurd.  Jag vet inte, men 

detta besked fyller mig med kilovis av tysk angst. Satt du på 

JavaScript? 

Tionde delen 

Tiden var stressig,   slitsam,   galen och skitig…    men alldeles, 

alldeles underbar! Kort men absurd. Kanske var det bättre än 

att vara människa. Kanske att vi skulle ha sett värdet av mindre 

"speed" om vi hade saktad ner lite.      Förvirra dig som i helvete 
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och fundera ut själv vad som hände. Och sätt på Java Script, 

för fan. 

Epilog 

På webben hittade jag ungefär 9.270 svenska sidor för absurd 

på 0.43 sekunder. Jag har uteslutit vissa svar som redan visats 

för att kunna ge dig de mest relevanta resultaten. Det blir nog 

bäst så, tro mig. Och som alla vet - defragmentering tar sin tid. 
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LÄTT ATT BÄRA MED SIG 
FÖR DIG SOM GÅR I FUNDERINGARNA  

OM VAD DU SKALL LÄSA! 

  

Dessa rader är till för att du som besökare lättare skall kunna 

planera ditt mässbesök utifrån ditt val av intresseområde. Tänk 

hur många människor som kommer till sådana här mässor och 

inte har en aning vad som möter dem. Och de som gör 

veckotjänst i köket går miste om hela mässan. Om du eventuellt 

hör till dem, kan du nedan läsa alla inlägg och anmärkningar från 

förra årets mässa. 

Fastän jag i förväg hört andra berätta om mässan var jag ändå 

inte förberedd på vad som väntade mig. Bokmässan 2004 var 

klart mycket bättre än tidigare år. En mässa fylld av smak! En 

stilla mässa, präglad av lågmäld sång, tystnad, bibelläsning och 

måltid. En liten mässa om en stor sak. Mässa på svenska. 

I min lilla anteckningsbok noterar jag: Det är bra att vara lite 

skeptisk. 

Nu är det dags igen för landets största bokmässa. En av de nio 

sorgemässor som kommer att hållas i staden. En späckad mässa 

för kropp och själ med seminarier och kända föreläsare. I år 

med ännu  bättre föreläsare  och  med  alla de kända försäljarna 

representerade med de senaste broschyrerna. På plats kan du bl 

a läsa finlandssvenska dagstidningar och använda Internet. 

Handlare har tillträde till mässan från klockan 8.00.” 

I min lilla bok noterar jag:  Jag  har inte så mycket tid över till 

att läsa. 
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I det stora hela en bra mässa för oss med positiva reaktioner. 

Men det var inte bara en mässa som löparna är vana vid från de 

stora loppen. Enligt biskopens rekommendation hade vi nu en 

själamässa för alla språkgrupper. Mässa på kroatiska, slovenska, 

polska, ukrainska och kaldeiska. 

I min lilla bok noterade jag: Mässan var kanonbra! 

Klockan 9:45 blev det mässa och förmiddagsfika. Med oss hade 

jag åtta elever från Ribbaskolan. 92 % hade tänkt läsa vidare 

efter gymnasiet. Under mässan gick de fram till påven och 

överlämnade skolans tröja med nummer 80.  Den påvliga mässan 

avbröts dock plötsligt av högljudda böneutrop. Vem för fansen 

är Börje? Han är ju i himmelriket så han behöver inte längre vår 

bön. (Min mamma berättade förresten att flera besökare, som 

kanske var där av ren nyfikenhet, hade blivit mycket upprörda 

och velat till och med kalla på hjälp.) 

I min lilla bok noterade jag: Mer bön i år än tidigare. 

När Jesus firade världshistoriens första mässa sa han: så ofta 

ni gör det, gör det till minne av mig. I en särskild mässa bad 

kardinalen om Guds ledning. Båda höll denna gång föredrag under 

mässan. Den förstnämnda var aktuell med en bok om 3000 år av 

trädgårdshistoria. Nu kom han till mässan för att berätta om 

boken och om när han skrev den katolska mässan, huvuddelen av 

texten. Det är även kul att läsa hos honom i resedagboken och 

jag uppskattar så att han skriver! 
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I min lilla bok noterar jag: Jämför nätbokhandlarnas priser och 

hitta den bokhandel som säljer boken till det lägsta priset. 

En mässa är till för allmänheten och skall bemöta människor på 

alla nivåer. En nyhet för året var satsningen på utställare. 

Företagens motiv att delta i en mässa kan vara väldigt olika. Vad 

vill mässutställaren få ut av mässan och hur kan framtidens 

mässa formas för att tillgodose dessa behov? Demokrati, 

sysselsättning och tillväxt var nyckelorden. Dessutom är vikten 

av att vuxna människor finns till hands för barn och ungdomar en 

av huvudingredienserna i mässan. Barn och ungdomar måste få 

läsa böcker som handlar om deras verklighet. Årets nyhet blir 

således organiserade lekar för barnen i klubblokalen efter 

mässan. 

I min lilla bok noterar jag: Låt eleverna få glädjen av att läsa 

utan krav på redovisning! 

Detta blev en mässa för alla, både noviser och proffs. Refor-

matorisk mässa mot senmedeltida bakgrund. En mässa för alla 

som älskar det vackra! Fridskyssen var det moment i mässan då 

man hälsar varandra. Fast jag tycker det är fruktansvärt 

oetiskt speciellt mot tjejen som blev andligt blottad framför 

publiken. På grund av detta var trygghet och säkerhet ett av två 

huvudteman för mässan. 

I min lilla bok noterar jag: Mässan är en återupplevelse av 

Golgata. 
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Kom till mässan, prata äventyr och få rabatt på föredrag! Nu 

har du möjlighet att knyta många nya kontakter. För ytterligare 

upplysningar kontakta arrangören. 

I min lilla bok noterar jag: Det är bra att vara lite skeptisk. 
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ETT MINNE FÖR LIVET 
 

Att resa är ganska enkelt, men att berätta levande och målande 

om sin resa däremot är svårare. Att resa är 

beroendeframkallande, och resandet har blivit mitt största 

intresse. Ja, man kanske kan till och med säga att jag har 

definitivt en resnerv. Har jag pengar och får för mig att resa 

bort då reser jag bort. Jag tror helt enkelt att resor och 

äventyren följs åt. Om någon till exempel reser en stege mot en 

parkerad vagn eller kastar sten på den, känner vagnen av det 

(jämför larmade bilar), och kan till exempel flytta sig till en 

säkrare plats. Eller en ung man som reser ut i världen kan 

kommer hem som en vuxen karl. Men den resa jag tycker att alla 

borde göra är nog den inre resan. Jag har själv tvingats att göra 

en sådan resa de senaste åren, fast läkaren rekommenderade 

att jag skulle resa till Indien för sjukvård. Resan blev inte lätt, 

man kommer att möta många olika människor och häpna över 

naturens mångfald.  

Att resa innebär att förflytta sig på något sätt, men hur? Min 

resa började bakåt i tiden trots att jag reste framåt och 

söderut. Med på resan fanns en handfull lärda män som skulle 

utforska denna då okända del av världen. Medan jag väntade på 

flygbussen som skulle ta mig till flygplatsen bestämde jag mig 

för att börja min resa med att ta en öl i sommarvärmen. 

Vi brukar alltid resa med billigaste biljetten i tredje klass, fast 

vi kommer fram först 05.30 på fredag morgon. I den allmänna 

kollektivtrafiken    får jag resa tillsammans   med andra som har  
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ungefär samma resväg. 

Robert Svensson till exempel gjorde samma inre resa på 

sjuttiotalet tillsammans med sin son. Han reser främst för att 

utforska det goda och det onda bland människor. Stefan 

däremot reser gärna runt i olika länder, med bil eller flyg. 

Dessutom finns med professor Gustafsson, som gjorde sin 

första resa när han var fem månader gammal. Varför fansen 

reser professorn business class idag? Kanske ska denna resa 

dras av som resor till och från arbete. 

När du reser med oss vet du i alla fall att den resa du sett fram 

emot så länge, blir just den upplevelse för livet som det är 

meningen att en riktigt lyckad resa ska vara. Cirka hälften av 

oss brukar resa som par (makar, barn eller kompisar) och den 

andra hälften reser ensamma och delar gärna rum och stiftar 

bekantskap med någon ny, kanske just med dig denna gång, vem 

vet? 

Att komma till en plats med fel utrustning kan däremot förstöra 

en hel del och man skall inte riskera något sådant. När man resa 

så långt bort till en så annorlunda värld kan man väl inte heller 

begära att när något väl händer så skall allt ansvar ligga på en 

regering långt bort. Därför är det viktigast med resandet att 

planera sin resa i god tid för att kunna vara säkra på att få en 

resa enligt sina önskemål. 

Resultatet med resan ska bli ungefär 4 360 000 platser och 

resan tar kanske 0,24 sekunder.     Bland annat kan du besöka en 
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rymdstation som skall bli färdig nästa vecka och att det skall 

hålla för att husera gäster till april. Kanske lockas du snarare av 

hav och stränder eller måhända söker du fartfylld skidåkning. 

Vill du vara med gör vi din resa till det du vill och hjälper dig att 

få ut det mesta möjliga av resan, oavsett om du reser för nytta 

eller nöje - eller kanske bådadera. Nu gäller det endast att 

koppla upp dig och börja jobba, spela spel eller bara surfa runt 

medan du reser. Tjänsten är gratis och hjälper dig hålla kontakt 

för att senare visa semesterbilder för släkt och vänner där 

hemma under din resa. 

När vi har fått din anmälan skickar vi en faktura på anmälnings-

avgiften. Priset på din resa bestäms av hur många zoner du 

reser i. Har du svårt att vara med andra, är det kanske bättre 

att resa med egen ledsagning. Men kom då ihåg att särskild 

hundhytt måste hyras, även om du reser med färjan på dagtid. 

Detta tillsammans med de punkter som präglar alla våra resor 

gör att en resa med oss blir något utöver det vanliga! Om resan 

dock kommer att bli helt utan värde för dig till exempel på 

grund av en väsentlig försening får du, om du reser tillbaka med 

första möjliga förbindelse 30 minuter efter ankomsten till 

slutstationen, tillbaka hela biljettkostnaden. Annars utgår ingen 

ersättning. 

Kom dock ihåg att själva resan är bara en liten del av helheten. 
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Gerd-Peter Löcke, född 1952 i Bochum, Tyskland. 
 

 

”Att beskriva poesi är som att beskriva vinterns snöyra och 

få med varenda snöflinga.” 
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