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De sätter upp talande tavlor i 
centrum: ”Kan göra att man blir 
lockad in för livet”
Bli inte förvånad om du plötsligt hör en dikt när du är på stan i Falun för 
att handla på måndag. Folkteatern Dalarna och Stadsbiblioteket i Falun 
samarbetar nämligen med ett projekt där de sätter upp ljudinstallationer 
med uppläst litteratur.
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– Det gällde att hitta bra placeringar, lite ”hemliga” ställen, säger Jon Karlsson från 
Folkteatern i Dalarna.
Det övergripande temat är tröst, vilket de menar många kan behöva under 
coronapandemin. Det föll sig också att naturen blev en röd tråd.
– Det blev nästan automatiskt så, det ligger så nära.
Urvalet är gjort av Folkteatern Dalarna, utifrån en lista från Statens kulturråd, som också 
bidragit med pengar. Projektet ingår i deras satsning ”Garanterat bra böcker”. Det är ett 
projekt för att lyfta fram böcker som fått litteraturstöd från Kulturrådet. Det handlar totalt om 
ungefär 36 miljoner kronor årligen i stöd till utgivningen av kvalitetslitteratur. I stödet ingår 
att böckerna köps in och distribueras till folkbibliotek.



– Vi sökte pengar för att lyfta fram de här väldigt fina böckerna som kulturrådet stöttar och 
kontaktade Folkteatern i Dalarna för att fråga om de ville vara med. Det är kul att kunna 
stötta en liten teater, säger projektledaren Boel Andersson på Falu bibliotek.
Från början var tanken att sätta upp en föreställning utifrån boken ”När prinsessor går på 
äventyr” av Per Gustavsson, men pandemin gjorde att de planerna skrinlades.
Nu blir det i stället talande tavlor som ska få litteraturen att nå fler, på de mest oväntade 
ställen. Affair, Le Parc, Cykel & Längdspecialisten, Ica Supermarket, Biblioteket och Tanten 
med hunden är de platser som nu berikas med litterärt ljud.
– Det kommersiella smiter in överallt, men nu blir det tvärtom, kulturen smiter in i det 
kommersiella. När man köper fiskpinnar eller frysta hallon kan man bli lite tröstad med en 
dikt, säger Boel Andersson.
– En rad kan göra att man blir lockad in för livet.
Centrala stadsrum har varit behjäpliga i att förmedla kontakter med handlare och 
affärsidkare i stan. Den som vill kan nu gе en litterär vandring från centrums ena sida till 
den andra.
– Vi fick gцöa en hel del research kring högtalare. Vi byggde ett system, det var lite pyssel, 
men det var ganska spännande, säger Jon Karlsson.
Ljudet styrs av rörelsesensorer och utmaningen var att få ljudet att starta vid rätt tillfälle – 
och inte för ofta.
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– Drömscenariot är att nеgon är ute och handlar och så gеr högtalaren igång, den stannar 
upp och känner något. Det kan vara ”fantastiskt” eller ”gud vad pretentiöst”, huvudsaken 
det är känslor
Uppdragen att läsa in texterna har gеtt till skådespelare i Dalarna, Jon och Mattias läser 
själva in flera stycken.
Annelie Jernberg pе cafét Tanten med hunden är en av de näringsidkare som medverkar 
och en av tavlorna kommer att sitta pе caféets toalett. Pе caféet finns även en bokhylla där 
man kan hämta en bok – om man lämnar boken vidare till någon annan när den är utläst.
– Det lät som en rolig idé och jag nappade så fort jag hörde talas om det. Jag tror det kan 
locka extra folk, det är många av mina gäster som gillar att läsa, säger hon.
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Hon gillar också just det verk som hamnat pе hennes toalett, dikter ur Jonas Grens 
lyriksamling ”Antropocen”.
– Jag tycker att det är trevligt, det känns som om man är i en skog.
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Här är alla verk du kan höra

Dikt ur ”Barrskogarnas barn” av Eva-Stina Byggmästar. Inläsare Emil Roos Lindberg.
2 dikter ur ”Antropocen” av Jonas Gren. Inläsare Jon Karlsson och Mattias Åhlén.
Dikt ur ”Gratulerar till din förgörelse” av Hiromi Itō. Inläsare Mattias Åhlén.
Dikt ur ”Atlas över en invecklad värld” av Adrienne Rich. Inläsare Myra Neander.
Stycke ur ”Väggen” av Marlen Haushofer. Inläsare Susanne Hellström
Stycke ur ”Berättelser från innerstaden” av Shaun Tan. Inläsare Jon Karlsson.

På måndag 26/4 är det premiär och en karta med tavlornas placering kommer att finnas på 
Falu stadsbibliotek. Under två månader sitter tavlorna uppe.
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