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Året 2020 har gått i coronapandemins tecken och många är oroliga för hälsan och framtiden.
Coronaviruset (SARS-CoV-2) som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand genom så
kallad droppsmitta. Dropparna faller snabbt ner genom luften och når som regel inte längre än
någon meter. Det är svårt att se framför sig hur den kan ha färdats på det sättet från Kina och över
hela jorden. Många meter har den lagt under sig.
Kan man skriva sig ur Coronakrisen? I vår tid har dagens forskning påvisat att kultur, konst och
poesi har en positiv effekt på vår hälsa. Kultur stärker det friska i människan! Kanske är det
poeterna som tillslut helar vår planet. Det är förstås mycket begärt att vilja stoppa Corona med
poesi - men vi tycker att det är värt ett försök!
Välkommen till antologin #Coronapoesi!

Bitter
Det vankas virus, ät till middag
drick till frukost och till lunch
kaffesurrogat inhalera
fyll människor med oro
fånga inte dagen
lev i skräckblandad förtjusning
Netflix till efterrätt
sträckläs Kafka
låt mjuka händer förfasas
stinker spritmissbruk
håll dig undan, försvinn, håll ut
räkna antikroppar
längta till Grekland
skäll på Kina
skriv om Dan Andersson, tävla på Poeter
somna efter timmar långa
med hjälp av sömniga piller
låt rädslan vinna, håll dig hemma
svälj förtret och vanmakt
hälsa inte på din pappa
håll hus i ensamhet
sen ska du hitta hem igen
Dikten av Karin Ljungå i Lund, en av tiotusentals författare på Sveriges största poesisajt poeter.se
som har blivit publicerad i antologin #Coronapoesi. Poeter.se inspirerade sina medlemmar att
skriva om sina känslor och tankar under coronapandemin 2020 och bestämde sig för att göra en
poesiantologi i ämnet.
– Jag märkte att många av våra medlemmar hade behöv av att bearbeta sina känslor gällande den
Coronakris vi befunnit oss i hela året, säger Daniel Lyrstedt, redaktör på poeter.se, Vi såg uttryck
av allt från människor som sörjde att de förlorat vänner och familj till de som inte visste hur de
skulle hantera att de varken fick gå ut eller träffa andra människor, berättar han. Vissa uttryckte
ilska och vrede över läget andra sorg och vanmakt.
– Alla åldrar har lämnat in bidrag. Vissa har rimmat och skrivit i bunden form, andra mer prosaiskt
eller helt fritt. Somliga har lämnat bidrag eget namn och vissa under pseudonym, eller nick som vi
kallar det på poeter.se.
– Många av dikterna påminner om varandra och handlar om rädsla, isolering och ensamhet, säger
Johanna Nyqvist, redaktör för poesiantologin. Många har skrivit om längtan efter fysisk kontakt,
sociala möten i verkligheten och kramar. Det har blivit extra tydligt under coronapandemin att vi
behöver värna kulturen! Både att utöva och intaga kultur bidrar till människors hälsa och i dessa
tider är det ännu mer nödvändigt än någonsin. Tanken är nu att alla människor ska få ta del av
dikterna, säger hon.
Poesiantologin #Coronapoesi - en poesiantologi i coronatider 2020 släpps den 13 december 2020

Kontakt
Författarna i boken och de som driver poeter.se finns tillgängliga för intervju och uttalanden vid
intresse. Kontakta oss för kontaktuppgifter eller för att hitta en författare i din region.
För ytterligare information och referensexemplar kontakta Johanna Nyqvist, pressansvarig,
johanna@ordkonster.se
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