
Textsammanfattning av podden med Margareta Lithén. 
 
Lars 
välkomna till podden. Det är mycket i huvudet. Dagens gäst är Margareta 
litet som är en pensionerad journalist, bland annat Margareta fick också i 
uppdrag av kultur 365 att skapa dikter tillsammans med äldre på 
äldreboende och på dagverksamhet i början på 2020. Det är i slutet av juni. 
Här har vi haft en värmebölja, så därför sitter vi i ett av stadshusets 
konferensrum och pratar om varför vi har valt det. Det får Margareta snart 
berätta om. Jag heter Lars, Sahlin, kulturmäklare. Jag är en gammal 
Södertälje bo som jobbar med kultur, 365 inom Södertälje kommun. 
Välkomna? Jo Margareta! varför sitter vi i ett svalt och skönt rum just nu. 
Margareta 
Ja för den som inte vet att vi har haft något som kallas värmebölja, något 
som jag tycker är alldeles fel ord att det borde heta hetta vägg eller 
någonting för att det räcker, liksom inte med värmen som det har varit nu, 
och här är svalt. Jag tycker att det är normalt. Sen är det ju väldigt fin utsikt 
med mycket lummiga.  
Lars 
Vi har ju döpt den här serien. Den kallas, för det är mycket i huvudet, och 
det har vi ju tagit faktiskt ifrån en dikt som du var ute och samlade ihop på 
äldreboenden. Kommer du ihåg just det här med det är mycket i huvudet? 
Margareta 
kommer inte ihåg nu vad han heter, men vi satt en grupp och så fick de sig 
och jag var så där likt ett två tre eller kanske, och då sa dom olika saker, 
det var någon som talade om att det var torrt ut, och det var inte bra. Det 
blev en torr sommar oss här, och sen så var det en man som sa det mycket 
i huvudet nu.  
Lars 
Vi får tacka för att du skapade det här. Det är mycket i huvudet när du var 
ute med på äldreboendet och poesibok. I början på januari hade corona 
kommit? 
Margareta 
nej, den hade ju inte det eller just nu så tvista de lärde. Det finns de som 
påstår att någonstans i dalarna så fanns det redan i december, och någon 
säger att det fanns i januari, och det är väl mycket möjligt att det gjorde det, 
att det fanns några spridda fall så där. Men jag minns att jag hade en 
bemärkelse, så jag åkte till min son i England och firade den, och då minns 
jag att vi satt och pratade han och jag och ja, vad ska man tro om det här? 
Det var i månadsskiftet februari mars. Det var precis efter det att jag var 
färdig med de här besöken ute på äldreboenden och så, och då pratar vi 
om det lite grann. Ja, vad ska man tro om då? Då sa han just att det värsta 
med det verkar ju vara att det är så himla smittsamt att det inte liknar 
någonting annat. Nästan, men så pratade vi inte mer om det, och sen kom 



jag hem den tredje mars, och då hade det börjat komma lite så där. Ja, det 
pratades ju mer och mer om det, och jag började väl tänka. Jag har ju varit 
där på flyget hem. Tänk om jag har fått gå, och jag blev lite dålig efter ett 
tag där. Men vem vet om det var covid-19 som det heter, eller om det var 
en vanlig förkylning eller om det var allergi? Jag minns att jag där i början 
måste ha varit där i början någon gång jag satt på bussen, för då kunde jag 
och en 70 plussare fortfarande åka buss, och då satt jag på bussen och 
behövde hosta och då ostadiga, och så kom jag på det själv. Så snabbt tog 
jag fram min astmamedicin och tog lite fast jag egentligen inte behövde 
bara för att hålla värmen. Jag är inte farlig precis hur det var.  
Lars 
Kanske kan du berätta vem?  
Margareta 
Vem är du? Ja, vem är du det har hållit på under ganska många decennier. 
För att komma på det själv – jag vet inte om jag kan svara nej, men jag 
kom till Södertälje som sisådär 3 4 åring någonting ruskigt länge sedan, 
och då bodde vi i ett av de där husen i centrum, som vi nog ska vara väldigt 
glada för att det är rivet och att där finns nu lunar kvarteret, som ju inte är 
så mycket och har heller längre, men gästgiverigatan utan bakom. 
Mellan Luna och posten på det gamla polishuset, där tomten upp mot 
Nygatan där vårdas på gården, och det var spis och det var kallt och dragit 
upp fönstren. Nedre kanten av fönstret låg vid lunch ungefär en halv meter 
över gatan, bara kallt vatten så att det finns. Det finns några anledningar till 
att man rev en del i den här stan. Om man säger så, men vi bodde där 
bodde vi inte så länge där både min bror och jag var mycket sjuka under 
den här vintern och så där så att vi flyttade till Rönninge. För min pappa 
hade en farbror och faster som hade ett tvåvåningshus där, och då fick vi 
hyra en lägenhet så där. Där bodde jag från det var. 
Men en journalist bad någon dag. Det är ju lite konstigt, faktiskt för att jag 
gick på läroverket här uppe högre allmänna läroverket i Södertälje, och jag 
gick på en helklassisk gren, så jag läste både latin och gammal, grekiska 
och så där och var ju väldigt intresserad av språk, språk, dialekter språk, 
forskning. Jag ville nog bli språkforskare, fast jag trodde inte man kunde bli 
sådant, för det fanns inte i min släkt några sådana, förutom utan läste på 
universitetet. Jag läste då nordiska språket, då det var det svenska man 
läste och de andra lite grann, och sedan läste jag sociologi. Jag vet inte om 
det var någon kompis, så ska du söka till journalisthögskolan? Ja, då 
gjorde jag det. Det var väldigt komplicerat. Det var verkligen att söka det 
var ansökningen förfarande. Man skulle vara nutid, orientering och lite 
annat och skriva en text om allt på tid, och sen så skulle man träffa en 
journalist och en psykolog. Men det är intressant. Tycker jag just det här 
med hur man glider in eller blir intagen i olika spår här i livet, som man 
tycker själv att man kan styra ganska mycket själv. Men ibland upptäcker 
man när man ser tillbaka vissa saker bara händer, ja, det gör jag kanske 



man kan dra till att det var några som bodde på samma studenthem. 
Tillade jag var ihop med den ene av dem vi hade sällskap, ett bra tag och 
han han och hans kompis hade varit utomlands och sänt radio, för det 
gjorde man mycket på den tiden, och det tyckte de var något för mig. 
Det är möjligt att det kom därifrån så att jag började, men jag tycker ofta att 
det är så här. 
Jag tror inte på tillfälligheter, det gör jag inte. Jag kallar dem, det vet man 
när man går i skogen. 
Och så har man gått ett tag och så stannar man och så vänder man sig 
om, och om man då kan se alla stigarna så är det nästan ett mönster jag 
har. Varför tror jag. 
Den vänstra stigen där. 
Varför tror jag den högra där jag kunde ha gått in lite bakåt? Kanske hade 
jag hade hittat något annat alltså, det är sådant vi håller på med tror jag. 
Det är det som kallas livet. 
Lars 
Jag önskar ju lite mer av det för random att det bara händer saker.  
Margareta 
Ja, det kan ju vara allt vänner som berättar att det där ska du gå på eller 
där ska du göra för det. Oftast så tycker jag att livet är väl, liksom tycker jag 
ibland lite utsatt på Google och försöker hitta nya saker, så kommer det 
alltid upp det här som jag redan har sökt just sedan tidigare. Jag får inte 
den här överraskningen och en del som pratar om just det här med hemliga 
lådan, som ger folk som man ska utföra och lite mer spänning tror jag. Det 
kommer mer och mer, så jag hoppas att det är en framtid att det inte blir 
lika viktigt att det blir precis som jag har tänkt mig behöver nog lite hjälp av 
folk runt omkring mig eller att det bara händer saker. Andra saker så vi inte 
blir lika riktiga, liksom nej, men jag tror att du har en god chans för det 
också. Jag tänker på det när man håller på med mer med datorer och 
telefoner, så de nya funktioner man till någonting som man inte riktigt får se 
nu hur man gjorde det där. Men så prövar man sig fram. Så vi blir mer och 
mer vana att pröva för att se vad det händer, och nu blir det där lättsamma 
sätt att se på vad man gör. Men jag har hört att du går är det bara för att 
man ska få motion, och det är det skönt att få göra det. Ja just nu så är det 
inte så himla skönt att tro. Nej, men artros talar ju om för mig att jag går, 
men när jag hållit på ett tag så brukar det gå bra, men att promenera dit har 
jag alltid tyckt om, och jag har också märkt att det är. Jag skriver ju en del 
och även när jag jobbade som journalist och satt och skrev när man fastnar 
där alla fastnar gång flera gånger. Nej, det går inte. 
Det här måste jag gå. 
Och så går jag och så går jag ett litet tag och det kanske tar en tio minuter 
en kvart eller något sådant. Ja just det så här så ska jag börja artikeln eller 
den där raden måste bli sådär i dikten.  
Lars 



Jag hörde vad någon forskning som sa just det här. När jag kommer på en 
lösning. Då har hjärnan redan kommit på den för 7 micro sekunder innan. 
Varför fick inte jag vara med? Jag tyckte det hade kommit på en väldigt bra 
lösning. Det är spännande, men just det man hört en del. När man jobbar 
med teater så är regissör så hittar jag ett manus funderar. Jag kommer på 
massa idéer om det, men sedan ska man lämna det här manuset och göra 
något annat. Den kallas för inkubationstiden intressant här att man lämnar, 
och då får den hålla på och mala är, liksom i både kropp och själ och 
huvudet. Runt sen kommer den dag den att det är så här. Jag ska göra 
föreställningen det som den här regissören som gav tips på om det här sa: 
Ni måste låta skådespelarna få den här inkubationstiden just så man inte 
bara läser och läser texterna och sedan liksom så är det premiär. Så 
hjärnan är ju egentligen fantastiskt, men vi måste ju få den att den får jobba 
lite själv, också inte matade med hela tiden massa saker tror jag. 
Margareta 
Nej, jag minns faktiskt en gång när jag skulle göra texter till Mats Qviström 
nere på hornet hette det, och då skulle jag. Jag hade kommit på att jag 
skulle göra en sångtext till honom. Det var han som han var konferencier, 
och det blev lite som enda sångtext, och det gick ju bra tills det kom till en 
rad och där var stopp. Men jag är liksom så inne i något slags, jag vet inte 
om det var flo eller vad det var för någonting, men jag var så väldigt så där 
över landet, så jag reste mig upp från skrivmaskiner som det var på den 
tiden ute i köket öppnade dörrarna under diskbänken och rev ut allting och 
började städa där det ska villigt erkännas att det gör jag inte ofta. Men när 
jag hade fullt med prylar ute på golvet och just skulle till att börja torka, då 
kom jag på det någon situation där en händelse med de här händelserna 
äldre. Det var flera. Dels är det ju en av dikterna som Mats läser där för att 
han som har skrivit den han var oerhört intresserad, och det blev bara han 
den gången. Det var inte fler som var intresserade. Vi satt och pratade 
mycket och jag sjöng någonting för honom. Jag minns inte, men det var 
säkert Ferlin och han känner ju till mycket, och så berättar han att han 
skrev en del och hade en del i byrålådan, och så sade han så här. 
Jag tycker att om man är ledsen eller känner sig bara nere sådär allmänt 
så eller till och med när man har sorg, då hjälper det att skriva dikter. Det 
var ett sådant tillfälle. Ett annat var ju när det var på en dagverksamhet, 
och det var en kvinna som skulle vara med. Men så var det någon som sa 
nej, men hon ville också vara med ha personalen där, men hon pratar inte 
med just det hon vill vara med och lyssna just det personalen och de andra 
två kvinnorna, och det blev en fantastisk stund som vi hade berättade för 
en ganska nära djupa saker – och det tror jag är någonting som jag i alla 
fall skulle sakna om jag bodde på ett äldreboende och inte fick tillfälle att 
prata om livet. Sådant som har hänt dåligt sorger, sånt som var roligt och 
sådant som gav ytterligare något sådant här tillfälle i livet som vi pratade 
om tidigare och när vi satt och pratade där så plötsligt så att den här 



kvinnan som då enligt utsago inte pratade så bara pratar hon ur sig en dikt i 
stort sett rakt av rad efter rad efter rad efter rad oerhört intressant och djup. 
Om man kommer in på det berätta om jamen det där var jag med om något 
liknande en gång, och jag trodde först inte det var sant och så kommer en 
historia och så får man, och då får den som bor på äldreboende får berätta 
om någonting från sitt liv, någonting som har betytt mycket och jag som 
lyssnar – eller du får ju va här – kommer en livshistoria. 
När folk har lyssnat på de här dikterna så får jag en känsla av att de är 
fascinerade så mycket fint kommer fram här deras tankar. De skänker 
läsare både glädje och sorg i dikterna. Det är inte bara sorg, utan det är 
också glädje väldigt mycket som blev de här videorna, som nu finns på 
nätet, också med dig, Johanna Thor och Mats Qviström som läser. 
Lars 
du hade med en artikel.  
Margareta 
Det var en artikel som jag läst för någon vecka sedan och var jag läste den 
på nätet. Tidningen etcetera, det var en ledare, Sveneric liedman, 
professor emeritus i idéhistoria som han skrivit en bok. Han är ung, 
kommer jag inte ihåg exakt, men han är över 80 år gammal, och han med 
den här artikeln så vill han också tala om att nu ska han sluta skriva de här 
ledarna regelbundet för det. Han vill ha lite friare i sitt skrivande. Det är 
bara rubriken, är ljuvlig, tycker jag. 
Livet efter pension behöver inte vara, tröstlös utförs löpa och jag tycker att 
han har tagit upp det här. 
I år så har faktiskt de gamla hamnat i fokus, och det är ju covid-19 förtjänst 
om man nu ska tala om någon förtjänst överhuvudtaget. Många av de som 
har dött i den här sjukdomen är över åttio år och just det. Jag tänker också 
på Barbro Westerholm. Vad hon pratar om, Åge är Erik, och han säger om 
sig själv Sveneric liedman att han har glädjen och turen att vara frisk. Vad 
är det han säger så när som på en väl utvecklad artros som ger mig en 
Spartak igång stil och svårigheter med trappor? Men han talar om vad han 
gör. Han promenerar mycket läser, skriver och samtalar med människor 
som står mig nära, och så säger han. Det går fortfarande att lära sig nytt, 
och det där är ju någonting som har varit en myt att man inte skulle klara av 
att lära sig något nytt bara för att man är lite äldre. Man funderar lite mer 
om man ska ge sig in, men sen finns det ju inga problem att lära sig saker. 
Det finns ju forskning på faktiskt, men jag tycker det, och det finns ju andra 
skäl också det. Jag kommer direkt att tänka på när jag undervisade i 
svenska 1968 när det kom många Tjeckoslovakien hit, och då hade jag en 
grupp där väldigt blandat. Det var några unga studenter och jag tror den 
äldsta kvinnan. Hon var 70 år ungefär. Det var tre personer i en ganska 
vanlig klass och ett 20 tal, personer som kunde lära sig uttala det svenska. 
Det var två ungdomar och den 70 åriga damen och det. 



Och då tänker jag så här att det är också så att hon, hon hade ju 
uppenbarligen en talang för språk. Hon kunde inte så många språk hon 
kunde tyska utöver sitt modersmål, men det är också det att man har. Man 
har lätt för vissa saker. Hon hade en talang. Jag skulle tro att hon var 
musikalisk och att det var därför lätt att imitera hon så fick den. Talangen 
försvinner ju inte bara för att man har utnyttjat den lite längre. 
Alltså, det är inget som tar slut, och det ena och det andra är att när man 
ska lära sig något. 
Är det jobbigt första gången till exempel lära sig ett nytt språk? Det är inte 
lätt, men har man lärt sig någorlunda än tre fyra stycken så blir de andra 
lättare därför att man har lärt sig tekniken. Hur är det nu? Ja, just det 
påminner om det där man får liksom lite genvägar, och det tror jag också är 
någonting som betyder mycket när man är äldre. 
Han pratar ju också med sin artikel om just det här med teknik, Facebook 
och twitter och såna här saker. Han har lärt sig det ganska mycket och han 
läser om vad han försöker lära sig mer. 
Men framför allt det här att han dels att det inte är kört och sen att han 
fortfarande har sin nyfikenhet. Det tror jag betyder att han bara det att han 
kan säga nej, men jag vill inte ha ett inre utan att jag skriver under ledarna 
då och då och då jag skrivit alla ledare. Jag har lust. 
Lars 
Så vad tycker du om dagens kulturliv i Södertälje?  
Margareta 
Ja, vad ska man säga om dagens kulturliv? Så snart ska biblioteket rivas, 
även om det kommer att ta många år. Det borde ju få en fantastisk plats 
gärna nere vid marken tycker jag. Det är ju det är ju det kan ju vara själva 
navet egentligen för att få plats så mycket kultur av olika slag och kan bli 
mötesplatser. 
Sen tycker jag att det vore trevligt om vi fick se lite mer. Jag menar om det 
satsades mer på det lokala kulturlivet, för det finns väldigt mycket när det 
gäller musik, konst, litteratur. Det finns hur mycket som helst i den här stan 
om vi skulle kunna göra mycket mer av det. Det här med hur man ser på 
äldre. 
Det är nästan så man ser. Barn är sådana äldre är sådana. Jag tror inte du 
hittar två dementa som är dementa på samma sätt. Du hittar inte två som 
har samma idéer, samma intressen. Samma talanger finns. 
Vi är, jag vet inte om det är så överallt, men i vårt samhälle så är vi himla 
sugna på att dela in alla i grupper. Det är inget fel på grupper, men man 
måste få vara individ i gruppen och det måste finnas. Då är tex ett 
kulturutbud som som flera kan vara intresserade av där de kan få sitt 
lystmäte. Men det är just när det gäller äldre så tycker jag att många 
gånger så finns det en likriktning där att man att man skulle vara 
intresserad av en viss sak bara för att man är äldre, inte för att man är den 
och den personen. 



Lars 
Frågor, du ska få ta ett av de här korten, och på andra sidan finns det en 
fråga: om du fick leva om sex månader av ditt liv, vilka sex månader skulle 
du då välja att leva om? 
Margareta 
Min sons sex första månader. 
Lars 
Nu skall vi avslutat dagens podd så var det vanligt med att lyssna på en 
dikt som boende på äldreboende eller dagverksamhet. Verksamhet har 
skrivit vi samlade ihop dessa dikter och man kan lyssna på dessa dikter 
och titta i dikter efter på vår hemsida www.sodertalje.se/k365. Det är Lisa 
på Tallhöjdens dagverksamhet skrivit och den läses av Margareta Lithén. 

http://www.sodertalje.se/k365

