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Det är mycket i huvudet  

I början av januari 2020 fick jag  
i uppdrag av Kultur 365 att åka 
runt i äldreomsorgen och skapa 
dikter tillsammans med boende 
eller äldre inom omsorgen. 
Eftersom jag redan under 
gymnasietiden i Södertälje skrev 
mycket poesi och har deltagit i 
flera poesitävlingar, såg jag med 
glädje fram emot dessa möten. 

Mina förväntningar överträffades rejält. Jag har haft många 
intressanta möten och samtal på alla äldreboenden och 
dagverksamheter i Södertälje kommun. På äldreboendena läste 
jag olika dikter, vi pratade om poesi och tillsammans skrev vi de 
flesta av dikterna, som finns i detta häfte. Vissa av dikterna hade 
de äldre tidigare skrivit. 
  
Illustrationerna i detta häfte är dels gjorda av professionella 
konstnärer och dels av de äldre på boendena som har gjorts under 
PlaymÄkersprogrammet ”skapande”. Dessa målningar har gjorts 
av raklödder och akrylfärg som finns på omslaget samt i häftets 
olika teman. Dessutom finns foton tagna av Kultur 365:s 
personal. 

Läs och njut! Och varför inte låta dig inspireras att leka med 
orden själv? 
  
Södertälje april 2020 
  
Margareta Lithén 
Pensionerad journalist 
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Innehållsförteckning



Ljus 



När fronten närmade sig Rhen 
var vi tvungna a: fly 
Vi gick på nä:erna 
så flygplanen inte kunde se oss 
Mat fick vi i bondgårdar 
Månad eDer månad gick vi 
I Lübeck väntade de vita bussarna. 

Köpenhamn var som e: sagoland. 
Vi hade levt i mörker hela kriget 
Glömt hur underbar en stad kan vara 
med alla sina ljus 

I Lübeck kom e: bombanfall 
Om vi hade dö: i det 
hade vår flykt varit förgäves 

Å:a år var jag när jag kom hit 
- en vecka före freden 
Tyska var mi: språk 
Skolbarnen kallade mig nazist 

75 år har gå: 
ForSarande minns jag 
ljusen i Köpenhamn 

                                               

Skriven av: Ilse på Lillängen



       
  

Här vid stranden 
har vi landat                                  
vid vår lilla segelbåt 
som gungar så fint 
på vågen 
Solen gli:rar på mörten 
som hoppar mot oss 
Sanden ki:lar 
under våra fö:er 
Barnen plaskar i va:net 

Skriven av: Gungerd, Ingrid, Lina  
på Wijbackens äldreboende

Målad av: Anders på Heijkensköldska dagverksamhet



Vintermörkret, snö och kallt 
Då längtar vi eDer vår 
Den finns här överallt 
I buskar träd och snår 
Osynlig har den gömt sig för oss 
Tålmodig den väntar på ljus och värmande sol 

Skriven av: Lo<e på Ljungbacken 



Kärlek



Kärlek Xll varandra 
Smärta 
Jag är lycklig      
Jag väntar 

Flammor 
styrka 
längtan 
härligt a: leva 

Skriven av: Ingrid, Inga-Bri?, Aino, Svante, Waldy och Margareta  
på Oxbackshemmet

Konstnär: Fia Kvissberg



                              

Akka (farmor) 

Hennes ansikte var som en Zällkarta. Hennes panna var 
som en frostnupen myr. En del rynkor pekade norrut 
mot HelagsZällen, andra söderut mot AnnåZället, åter 
andra visade österut mot Messlingen, några västerut 
mot Mi:åkläppen. Små rynkor gjorde sXgar i 
renbetesland. 
Otämjda älvar och bäckar skar dalgångar i hennes 
anletsdrag. Hennes ögon blänkte som blåsvarta tjärnar 
i ockrafärgade marker. 
Vid ”styggväder” tar hon först på sig två par mössor, 
sedan för säkerhetsskull fyra par mössor - och likadant 
med vantarna. Bäst jag tar med mig e: extra par 
vantar och mössor tänker hon, i fall jag skulle träffa 
någon turist som är utan. Och extra skohö. 
Jag får inte glömma a: ta med mig törrkö: Xll kaffet.  
En sky av sorg låg över hennes ansikte. Hon hade blivit 
övergiven med tre små barn och levt hela si: liv i 
fa_gdom. 

Skriven av: Thor-Leif på Mariekällgården



Bild på Thor-Leifs farmor Akka



Glädje 
Kärlek 
Sommar 
Längtan 
Fågel 
Mina tankar flyger hem 

Skriven av: Karin, Ingrid och Arne  
på Artursbergs kor<dsboende 



Ensamheten



Under kriget var vi inte   
så rädda för tyskarna  
som för norska nazister 

När man är mörkrädd 
vill man helst inte vara ute 
Då det är mörkt 
Man längtar eDer 
sin sköna bädd 

Jag är inte rädd 
för själva mörkret precis 
men jag vill inte vara ensam 

Skriven av: Ragnhild, Borgny, Susanne och Linnea 

på Heijkensköldska vårdboende



Jag är besviken bland annat 
Varför har våra samtal avstannat 

Det var länge sedan du var i mi: hem 
Jag talar om för dej, jag lever än. 

Skriven av: Lo<e på Ljungbacken 

Varför är det kallt? 
Varför ska jag sova? 
Varför vill ingen vara med mig? 
Varför har jag ont? 
Varför bor jag här? 
VARFÖR? 

Skriven av: Karin på Lillängen



Livet



Jag vänder blad varenda dag 
I livets bok 
Brokiga var framXdens färger då 
Det gjorde inget för jag var ung 

Nu har boken blivit tung 
FramXdens färg är silvergrå 
En annan måste vända bokens sista blad 
Då slutar livets verk 

Skriven av: Lo<e på Ljungbacken



 

Jag vill vara som en bergkristall 
Klar och ren 
Alla försök i livet långt 
Så lyckas jag ej 
E: kvartskorn kan hända 
Allt annat blir sten 

Guldet bor i klyDan och sand 
Det har tyngd, lä:het och glans 
En hemlighet det innebär 
Är ödmjukhet och begär 
O människan vill du skilja de båda väl 
Så lägg e: guldkorn i din själ 

Skriven av: Lo<e på Ljungbacken

Konstnär: Gudrun Engström



 

Är det måndag idag  
Nej det tror inte jag 
Vad kan det va’ 
Det är Lillonsdag 
Då blir det fest 
Då är livet som allra bäst

Skriven av: Karin, Per-Olof, Ingrid och Lena  
på Heijkensköldska dagverksamhet

Konstnär: Fia Kvissberg



Man kunde gjort mer 
Tiden har gå: för fort 
Särskilt nu på slutet 
Hinner nästan inget nu 
Funderar på 
vart Xden tar vägen 
Vill göra så mycket 
Mer än vi gör 

Aprilmorgon solen skiner 
Fönstret är som en tavla. 
Talgoxen hoppa från gren Xll gren, 
Äter och njuter, 
Ser ut som en vacker lek 
Utan bekymmer. 
Just nu… 
Jag skulle vilja vara dej, 
Eller…. 
Ha sina bekymmer 
Och ändå leka. 

Skriven av: Barbro, Anita, Hasse, Ulla och Rolf 
på Artursbergs dagverksamhet 

Skriven av: Kaarina på Tallhöjdens vårdboende 



Vi behåller alla 
våra varelser 
Allt du upplevt 
finns kvar 
Överallt  
Det bara är 

Jag läser alla 
mina historier 
i fantasin 
Så roliga historier 
Jag berä:ar 
för mig själv 

Skriven av: Liisa på Tallhöjdens dagverksamhet



  

Det kan vara jobbigt  
A: skriva dikter  
Jobbigt, tankarna sviker  
Jag vill vara ung 
Så a: det känns bra  

Skriven av: Lars på Ljungbacken



Vår och sommar



Tåget går om Xo minuter   
Vi får snabba på stegen 
för a: hinna med 
Annars åker tåget ifrån oss 
Vi har vänner 
som väntar på oss i Ekenäs 
med en läcker middag 
De bor på en vacker plats 
vi gärna vill besöka 
Blommorna är otroliga 
i familjens trädgård 

Skriven av: Gungerd, Ingrid och Lina  
på Wijbackens äldreboende

Konstnär: Gudrun Engström



Det blåser upp 
Vågorna fördelar 
sig över kajen 
i skilda droppar 
Ändlöst 

Det stormar nu 
Det blir lugnt   
Ljudet från vågorna 
är skrämmande 
men behagligt 
Var sjunde våg 
är annorlunda 

Skriven av: Barbro, Anita, Hasse, Ulla och Rolf  
på Artursbergs dagverksamhet



Sprä: i björkarna 
Valborgsmässoeld                                    
Solen har kommit                                                                                                                     
Vitsippor 
Tussilago 
Maskros 
Nu behövs det regn 
Lärkan hörs 

Vi längtar Xll snödroppens Xd 
och gäddorna som leker i vassen 
Allt vaknar Xll liv 
Vårvärmen gör oss glada 
Vi kastar oss ut i alla lekar 
och hystar ut våra bollar 

Skriven av: Lars, Anna, Lottie, Ulla och Hasse 

på Ljungbacken

Skriven av: Åke, Paul, Marianne och Olle 

på Glasberga



Sommaren är kort 
Himlen är blå 
Blir sommaren torr 
går den hårt åt skogen 
Bilar står i vägen                                    
och vildsvin                                                   
Jag vet inte 
Det är för mycket i huvudet 

Våren kommer   
så sakteliga  
Härligheten blommar upp 
så sakteliga 
Sommaren kommer 
så sakteliga 
Solen värmer 
Ljuset vaknar 

Skriven av: Karin, Ingrid och Arne  
på Artursbergs kor<dsboende

Skriven av: Karin, Per-Olof, Ingrid och Lena

på Heijkensköldska dagverksamhet



Det är mycket i huvudet 
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På vår hemsida finns dikterna i fem videoavsnitt, upplästa av Margareta Lithén,  
Johanna Thor och Mats Qviström.  

Häftet finns även att ladda ner på: www.sodertalje.se/k365 


