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Dagens kåsör

ska formulera våra tankar, 
för oss själv och för andra. 
Litteratur och läsning ut-
vecklar hur vi tänker. Om vi 

tänker bra får vi ett bra sam-
hälle.

Anna Jakobsson

Varför gillar du att blogga?
– Det är ett slags alternativ 

offentlighet. Det är ingen-
ting jag säljer eller prackar 
på folk. Jag är amatör, det vill 
säga i ordets rätta betydelse; 
en som gör något bara för att 
han älskar det.”
Hur började du att blogga?

– Det var 2008 som en vän 
gav mig en knuff att över-
vinna Jantelagen.
Varför heter din blogg ”den 
långsamma bloggen”?

– Det är ett medvetet val 
och formulerat på ett skämt-
samt sätt. Jag har nämligen 
ingen ambition att ha läst 
det senaste i bokväg. 
Har du någon förebild i 
bloggvärlden?

– Nej, inte direkt. Men det 
finns många bloggar som 
handlar om böcker, någon-
stans mellan 300 och 400. 
De flesta skriver mer än jag, 
bättre än jag och roligare än 
jag.
Varför ska man läsa dig?

– Man ska läsa mig om 
man tycker att det jag skri-
ver är intressant.
Vad är meningen med din 
blogg?

– Innan när jag läste böck-
er ställde jag dem i bokhyl-
lan och kom ihåg dem ett li-
tet tag. Nu skriver jag om bo-
ken, ”vad har jag läst, vad 
gav den”. Det är en form av 
eftertänksamhet. Ibland kan 
jag sucka lite, eftersom jag 
måste uppdatera bloggen. 
Men det är på det stora hela 
en positiv sak, eftersom det 
har varit utvecklande.
Vad är du själv för en läsa-
re?

– Jag har alltid läst. Sedan 
femtonårsåldern har jag läst 
seriöst. I dag läser jag lång-
sammare och långsammare 
än förr, men jag har alltid 
läst på samma sätt, med 
samma nyfikenhet och av 
samma anledning.
Vilken är det?

– Jag har ett behov av att 
förstå. Oj, vad det lät preten-
tiöst. Jag vill inte framstå 
som någon som predikar, 
men jag har ett behov av att 
förstå världen och männis-
korna. När man är ung är allt 

enkelt. När man blir äldre får 
man en ökad insikt. Livet är 
komplicerat. Allting har två 
sidor, oftast fem.
Vem introducerade dig till 
långsam läsning?

– Mitt tröga huvud, kan-
ske.
Varför ska man läsa lång-
samt?

– Man kan läsa av olika 
anledningar, för att fördriva 
tiden eller för att en bok är 
spännande. Jag plöjer aldrig 
en bok. Eller, jo, det gör jag. 
Jag kan läsa en deckare av 

Ian Rankin. Ibland ska man 
syssla med avkoppling. Men 
många bra böcker kräver att 
man läser långsamt. De krä-
ver en engagerad läsare som 
funderar.
Vad har vi förlorat när allt 
ska gå så snabbt?

- Mycket. Vid ingen tid-
punkt tidigare i historien har 
vi varit utsatta för så mycket 
yttre stimuli. Informations-
stressen leder till okoncen-
tration. Människan tänker 
bakåt och grämer sig eller 
tänker framåt och oroar sig. 

Man ska kolla Twitter, Face-
book, mejlen, nätet... Allting 
ska gå fort och snabbt. Det är 
förödande för den djupare 
förståelsen. Att läsa skönlit-
teratur kan vara ett sätt att 
få en djupare förståelse. 
Hela världslitteraturen be-
står ju av mänskliga erfaren-
heter från hela världen och 
olika tider. Det är en oändlig 
källa.
Varför är det eftersträ-
vansvärt att läsa?

– Det finns flera anled-
ningar. Barn idag kanske inte 

alltid får chansen att skaffa 
sig ett bra språk. Det finns så 
många andra medier än bo-
ken och högläsning. Ett rikt 
språk är viktigt, för det är 
språket vi använder när vi 

för andra 
världskrigets 
utbrott, och 
som kan sä-
gas handla 
om förträng-
ningen av 
både indivi-
duellt och 

kollektivt minne och dess 
konsekvenser.”

Men det är ju bara man-
liga författare på listan... 

”Aj, där gick jag i fällan. 
Jag hade inte alls tänkt uti-
från ett genusperspektiv. 
Men i så fall måste vi lägga 
till en av världens bästa 
böcker. Jag har läst den tre 
gånger.” 

Virginia Woolf, Till fyren

”Den utspelar sig på en ö 
i Hebriderna, det är tidigt 
1900-tal och familjen Ram-
say samsas med barn och 
gäster i sitt 
fallfärdiga 
sommarhus. 
Woolf var en 
pionjär med 
ett berättande 
genom män-
niskors med-
vetandeström. 
Det är en roman om familje-
relationer, om könsroller, 
om kvinnligt skapande, om 
att minnas och om tidens 
obönhörliga gång. En femi-
nistisk och en allmänmän-
sklig roman. Den är fruk-
tansvärt bra.”

Anna Jakobsson

N är mitt ytterst falska blonda hår 
växer ut får jag numera inte bara 
en ful mörk utväxt.

Utan en ful mörk utväxt med in-
slag av ett och annat grått hårstrå.

Jag vet vad de kommer ifrån.
Det är inte livskriserna.
Det är inte åldern.
Inte ens husrenoveringen.
Det är cyklarna. Eller, för att vara specifik, 

avsaknaden av cyklarna.
Jag vet inte hur det är med er men när jag 

växte upp fick man en cykel. EN cykel. Denna 
cykel (oftast en blå, treväxlad monark) var ens 
enda länk till friheten. Cykeln var lika viktig 
som Jolly Jumper för Lucky Luke, som Tinge-
ling för Peter Pan, som telefonkiosker för Clark 
Kent.

Kort sagt: MAN HÖLL REDA PÅ SIN CY-
KEL!!!

I vår familj har vi tre cykelburna barn. Märk 
att jag inte ens räknat med Pelle, detta efter-

som han är den enda 
som (ännu) inte slar-
vat bort en cykel.

Men det har de an-
dra. Inte en, inte två, 
inte tre, utan femmil-
jonersexhundratusen 
och en cyklar.

Jag förstår inte vad 
det är med dem? Barnen, alltså. Det är bara: 
”Å, min cykel??? (tom blick) Den är .. nog … 
på skolan?” (Med ett frågande tonfall! Som 
om jag skulle veta??)

Skolan kan bytas ut mot: ”En kompis?”, 
”Willys?”, ”Stan?” eller favoriten framför alla: 
”Stationen?”.

Följdfrågan blir då från min sida: ÄR DEN 
LÅST?

Och svaret i bästa fall: ”Tror det” (tror 
det!!!)

I sämsta fall: ”Nej.”
OCH VARFÖR INTE DÅ?
”Har ju ingen nyckel ju.” Vilket översatt be-

tyder: ”Jag har slarvat bort min cykelnyckel, 
och reservnyckeln, till min, min systers och till 
din cykel. Därför kan jag inte låsa, och då är 
det ju inte mitt fel?”

Jag har bara en sak att säga: Jag. Blir. Galen. 
Jag överdriver inte när jag säger att vi ”för-

lorat” mellan 15 och 20 cyklar på åtta år. In-
klusive min egen och deras pappas.

Hur blev det så här? Vad hände med att 
min cykel är min häst, min ledsagare, mitt 
enda fortskaffningsmedel?

Jag vet vad skillnaden är. Mina föräldrar 
hade skrattat sig fördärvade om jag blev av 
med min cykel genom slarv och bett om en ny. 
Moahahaha! hade det låtit och sen hade jag 
fått knalla och gå om det så var friluftsdag i 
Obbhult.

Men mina barn. De får en ny. Att slarva 
bort.

En evighetscykel är vad det är.

Mina föräldrar  
hade skrattat sig 
fördärvade…

Jag vet inte hur det 
är med er men när 
jag växte upp !ck 
man en cykel. EN 
cykel.

n Redo för en litterär utma-
ning i sommartid? Den krä-
ver lite tålamod, tid och 
uppmärksamhet. Här är en 
bukett böcker, utvalda av 
bibliotekarie Lennart Erling, 
som kan inspirera till lång-
sam läsning. 

Olof Lagercrantz, Om kon-
sten att läsa och skriva 
(1985) 

”En god introduktion till 
att bli en uppmärksam lång-
samläsare. Lagercrantz’ för-

fattarbiogra-
fier vittnar 
om att han 
kunde kon-
sten att läsa 
långsamt och 
uppmärk-
samt. Så skri-

ver han exempelvis i inled-
ningen till ”Att läsa Proust” 
(1992) att han under flera år 
läst ”På spaning efter den tid 
som flytt” och nästan ingen-
ting annat...”

Walter Ljungquist, novell-
samlingen En dörr står på 
glänt (1937) 

”En ganska bortglömd 
svensk författare, som jag lä-
ser om så gott som varje 
sommar. I samlingen finns 
en novell, med samma titel, 
där ett ungt par fotvandrar 
genom ett lantligt sommar-
sverige. Det är en fantastisk 
skildring, fylld av sinnesin-
tryck, natur och färger, dof-
ter och ljud och med en sär-
egen, glasklar mystik. Man 
kan här också passa på att 

läsa den kanske bästa novel-
len någonsin, ”Godnattkys-
sen”.”

Gunnar Ekelöfs samlade 
dikter

” Om man vill läsa lyrik 
finns det en del alternativ. 
Jag har, som så många, ett 
snart sönderläst exemplar 
av Gunnar Ekelöfs samlade 
dikter. All lyrik som är något 
att ha måste läsas långsamt 
och måste läsas om. På se-

nare år har 
jag tende-
rat att mer 
och mer 
uppskatta 
Ekelöfs ti-
diga sam-
lingar, 
”Sorgen 

och stjärnan”, ”Köp den 
blindes sång”. Där finns så 
mycket av svensk sommar. 
För övrigt är Ekelöfs univer-
sum outtömligt för en vanlig 
dödlig lyrikläsare.”

Joseph Roth, Spindelnätet 
(1923)

”I år har jag 
kommit att 
läsa den öster-
rikisk-judiske 
författaren Jo-
seph Roth 
(1894-1939), 
som nu kom-
mit i några 
nya översättningar, till ex-
empel den rappt expressio-
nistiskt skrivna ”Spindelnä-
tet” från 1923, som på ett 
kusligt sätt förebådar nazis-

mens framväxt i 1920-talets 
Tyskland. En klassisk, fängs-
lande roman är ”Radetzky-
marschen”, om tre släktled 
von Trottas upphöjelse och 
nedgång i ett mångnatio-
nellt rike likaledes på ned-
gång, habsburgsmonarkins 
Österrike-Ungern.”

Göran Rosenberg, Ett kort 
uppehåll på vägen från 
Auschwitz (2012)

” Om jag ska nämna någon 
aktuell bok 
så får det bli 
Göran Ro-
senbergs ”Ett 
kort uppe-
håll på vägen 
från Ausch-
witz”, en bok 
skriven med 

tyngd, med sorg och med 
vrede, om faderns väg från 
gettot i Lódz 1944 till Ausch-
witz och till slavarbete i den 
tyska krigsindustrin, det mi-
rakulösa överlevandet och 
vägen till Södertälje och det 
svenska folkhemmet, där 
skuggorna hinner ifatt ho-
nom och han tar sitt liv. En 
av de väsentligaste böcker 
jag har läst på länge.”

W.G Sebald, Austerlitz
”En författare som jag läst 

och flera gånger läst om är 
W. G. Sebald (1944-2001), 
vars säregna stil kan skapa 
ett visst läsmotstånd. Men 
jag rekommenderar starkt 
den gripande ”Austerlitz”, 
om ett judiskt flyktingbarn 
som kommer till England in-

I hängmattan. ”God litteratur kräver långsamhet och eftertanke”, säger Lennart Erling. Bild: JONATHAN BENGTSSON

Läs och re!ektera. Ett re!ekterande läsande av sådana 
böcker som bjuder tuggmotstånd. Bibliotekarie Lennart 
Erling vill inte predika, men gärna inspirera Hallands 
Nyheters läsare att välja böcker som utmanar till egna tankar 
och re!ektioner. Bild: JONATHAN BENGTSSON

Insikt och efter-
tänksamhet. I sin 
blogg vill Lennart 
Erling helt enkelt göra 
plats för den person-
liga re!ektionen och 
det långsamma läsan-
det. 
 Bild: JONATHAN BENGTSSON

I en värld som går fortare och fortare !nns det andningshål. I Den långsamma bloggen 
vill Lennart Erling förmedla tankar kring det eftertänksamma läsandet. 

Lite om Lennart Erling
Ålder: 61 
Familj: Fru, tre vuxna barn, 
en svärdotter, ett barnbarn.
Bor: I Tvååker.
Yrke: Bibliotekarie.
Arbetsplats: Campusbiblio-
teket i Varberg och Högsko-

lebiblioteket i Halmstad.
Bakgrund: Jobb inom handel 
och industri. ”Bytte spår 
strax före trettio.”
Har: Akademiska studier i 
historia och svenska.
Är: Kulturkonservativ. 

80 år
Rolf Johansson, Rörbecksgatan 24 B, Falkenberg, fyl-
ler 80 år den 31 juli. Jubilaren är född i Vinberg och 
har bland annat arbetat som speciallärare på Mölle-
vägsskolan i Falkenberg. Han har även varit politiskt 
aktiv i kommunpolitiken men är numera pensionär. 
Familjen består av hustrun Eva, döttrarna Lena och 
Monica samt barnbarnen. Barn och ungdomar har 
alltid väckt jubilarens engagemang och genom åren 
har han tagit hand om många ungdomar med olika 
behov. Han har även varit mycket aktiv i Ginstens fot-
bollsklubb och varit ordförande i såväl Hallands bow-
lingförbund som i Parkinsonföreningen. Födelseda-
gen firas tillsammans med familjen. 

Till minne av 
Inga Unsgaard
Inga Unsgaard, född 
Karlsson, 76 år, Stock-
holm, har avlidit efter en 
tids sjukdom. Hon läm-
nar efter sig maken Per, 
barnen Olav och Edvard 
med familj och barnbar-
nen Maja och Felix.

Inga växte upp på en 
bondgård i Norvära, Värö-
backa i Halland. Föräld-
rarna dog innan hon fyllt 
två år och hon och sysko-
nen fick enligt moderns 
vilja växa upp hos släk-
tingar. Barndomen präg-
lades av hårt arbete, spar-
samhet och brist på kär-
lek. Ingas och de tre sys-
konen Kerstin, Rune och 
Lennarts sammanhållning 
var dock mycket stark och 
kom att hålla i sig hela li-
vet. De tidiga upplevelser-
na avgjorde säkert också 
Ingas yrkesval och gjorde 
att Inga hela sitt liv öm-
made för barn och särskilt 
för barn med speciella be-
hov.

Efter skolgången åkte 
hon till USA för att jobba 
på barnhem i Jersey i två 
år och fick en amerikansk 
Mom och Dad och vänner 
för livet. Tillbaka i Sverige 
utbildade hon sig år 
 1966-69 till socialpeda-
gog på Sociala barna- och 
ungdomsvårdsseminariet 
i Stockholm (senare Soci-
alhögskolan) och arbeta-
de på olika barnhem. På 
Örbyhemmet i Stockholm 
hette en av arbetskamra-
terna Per Unsgaard, som 
vid sidan av sina präststu-
dier också jobbade där. De 
gifte sig och fick sönerna 
Olav och Edvard och kom 
att bo i flera prästbostäder 
i Stockholmstrakten, som 
Inga med sin praktiska 
begåvning och goda smak 
gjorde till varma ombona-
de hem som också fick ta 
emot många fosterbarn 
och dagbarn under åren.

Varje sommar återvän-

de Inga till Halland med 
familjen och bodde nära 
sina syskon och deras fa-
miljer i Norvära. Ett av 
”Börs-Ingas” sommarpro-
jekt var att vårda och re-
novera den vingalösa 
kvarnen som hon ärvt, vid 
gamla E 6 i Norvära.

Inga utbildade sig inom 
gestaltterapi och jobbade 
med barn med speciella 
behov. Svårplacerade 
barn med autistiska syn-
drom, psykiska och psy-
kosociala problem kom 
ofta till Inga som med tå-
lamod och kärlek hjälpte 
dem utvecklas. Hon blev 
också ett stort stöd för 
barnens föräldrar och an-
höriga. Barnen fortsatte 
att hålla kontakten med 
Inga även efter att de bli-
vit vuxna. Under advents-
tiden deltog de i det tradi-
tionella pepparkaksbaket. 
Ingas konstnärliga och es-
tetiska begåvning tog sig 
också uttryck i korgmål-
ning och sömnad. Hon 
fanns alltid till hands att 
hjälpa till med kalas och 
möbelrenovering. Intres-
set för barn höll i sig in i 
det sista. Märkt av sjukdo-
men blev hennes sista 
glädje att se på barnen 
som lekte i parken och be-
söken av de två barnbar-
nen. Nu när vi inte längre 
kan få del av hennes om-
sorger, får vi glädjas åt allt 
hon givit oss och hedra 
hennes minne genom att 
värna om varandra.

Elisabet Finné, sväger-
ska

Lennarts långsamma    blogg

c  Man kan läsa av 
olika anledningar, för 
att fördriva tiden eller 
för att en bok är spän-
nande.
LENNART ERLINGc  Man ska läsa 

mig om man tycker att 
det jag skriver är in-
tressant.
LENNART ERLING, om bloggen

Lennarts eftertänksamma boktips

40 år
Kristian Sörbring, Falkenbergsgatan 29, Varberg, fyl-
ler den 1 augusti 40 år. Han är uppvuxen i Floda och 
gick på gymnasiet en treårig naturbrukslinje med in-
riktning på trädgård och därefter har han även utbil-
dat sig till fritidspedagog på högskola. Han har arbe-
tat inom vården, skolan och den gröna sektorn. Till 
jubilarens fritidsintressen hör bland annat matlag-
ning, att spela teater, besöka historiska platser, att 
plocka svamp och bär samt att umgås med fästmön 
Ann-Karin. En av de viktigaste händelserna i hans liv 
var när han för några år sedan klättrade upp på Nor-
dens högsta glaciär.

Cecilia Werner,  
rökfri copy  

med (för)  
många barn  


