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Att skriva eller inte skriva
– det är frågan

DDet första mina vänner frågar är «Får du 
något betalt?» när de hör att jag bör-
jat kåsera på nätet. I deras ögon, och 
även andras, är det alltså så att det 

måste finnas pengar med, man kan inte göra 
något bara för sitt eget nöjes skull.

MINA SKRIVERIER började efter påsk, första 
pandemiåret. De var ämnade som tidsfördriv 
under den då rådande isoleringen och jag 
upptäckte snart hur roligt det var att hålla på 
att skriva. Under elva månader förfärdigade jag 
sextiofem texter av skilda slag. Jag fick bland 
annat en idé att skriva litet om alla de åtta de-
cennier jag dittills upplevt. I mars 2021 la den 
gamla datorn av, den som jag skrivit så flitigt på. 
Det kändes lite tomt och trist, men visst, nog 
gick det att klara sig utan en dator. I maj i år fick 
jag äntligen ändan ur vagnen, som det heter, 
och kunde köpa mig en ny. Sedan början av 
augusti i år har jag tagit upp skrivandet igen. 

JAG HAR KONSTATERAT att skrivandet för 
med sig fyra bra saker:
1. Man får träna upp sin förmåga att uttrycka sig 

i skrift.
2. Man lär sig väldigt mycket då man researchar 

om det man ska skriva.
3. Man håller igång hjärnan och tankeverksam-

heten.
4. Skrivandet har en viss terapeutisk verkan då 

man så att säga skriver av sig det som tynger.

DET ÄR INTE DÅLIGT att en enda aktivitet för 
med sig så bra saker. Tankeförmågan tränar jag 
också med korsord och så löser jag melodikrys-
set och klassiska krysset när det sänds. Även 
programmet «Kontrapunkt» är bra för hjärnan 
liksom «På spåret» som precis börjat igen. Jag 
gillar böcker också, men är textstorleken väldigt 
liten får jag ta hjälp av ett förstoringsglas.

SÅG ETT PROGRAM på SVT Play på datorn 
häromdagen. Det hette «De sårbara» och var 
en skildring av några personer på ett äldrebo-
ende. De verkade bli väl omhändertagna men 
deras tillvaro var mest en väntan. De var i hög 
ålder allihop. Vissa hade svårt med både hör-
sel och syn. Det fick mig att tänka på att det är 
viktigt att hålla liv i sina aktiviteter så länge det 
bara går.

JUST LÄSA OCH SKRIVA är färdigheter som i 
våra dagar ibland blir satta på undantag. Många 
slutar skolan utan att kunna varken det ena eller 
andra. Det är förfärligt. Dessa personer får ett 
handikapp i sitt fortsatta liv och ett torftigt språk 
med dålig ordkunskap. 

JAG HAR SJÄLV STÖTT PÅ människor som 
betraktar en text längre än ett twitterinlägg som 
både jobbig att läsa och allt för tidskrävande. 
En beklämmande upptäckt i vårt livliga informa-
tionsflöde.

«Om du vill att ditt barn skall bli intelligent, läs för det. Om du vill att det skall bli ännu 

intelligentare, läs ännu mer för det.»  Albert Einstein

«Att skriva är mänskligt, att redigera är gudomligt.» Stephen King
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