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Att föreviga sig
Carl Henrik Svenstedt

Jag kommer in en morgon på Svarvargatan och 
där står en liten farbror i bindningen.
– Hej, vad gör du? frågar jag som man brukar på 

Maskinen.
Han ger mig ett snabbt ögonkast med ekorr-

blicken.
– Minns du Seskarö? säger han.
– Javisst, svarar jag. (Det var i efterdyningarna 

från 68 och vi kunde fortfarande allt om 1917.)
– Minns du att det blev hungerkravaller utanför 

bagarboden?
– Jodå.
– Att det var en 17-årig pojke som tog geväret 

från furiren och hotade en polisdetektiv?
– Jag minns. Han blev historisk. Han fl ydde upp-

åt ådalarna och folk gömde honom.
– Just det. Det var jag.

Där stod alltså en livs levande pusselbit i Sveri-
ges historia. Den glömda, vill säga. Slå upp Seskarö i 
Svensk uppslagsbok och se vad där står.

Nu ville han ansluta sig till det kollektiva min-
net. Innan han blev dö, sa han. Han »förevigade sig«, 
som det heter med ett obetalbart svenskt uttryck.

Så han skrev sin bok och tryckte den. Och efter-
som han gjorde det lever han än idag.

Om någon i det nyreaktionära Sverige nu frågar 
mig vad en bokmaskin ska vara bra till så svarar jag:

– Läs Joel E Ericssons Hungerkravaller 1917, För-
fattares Bokmaskin, 1977.
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Inledning
Lena Rydström

Det här är en bok om en idé, som blev ett initiativ, som blev en 
verksamhet och som nu blivit 50 års historia. 

En antologi med nedslag i olika tider och från 
olika infallsvinklar; de som startade, de som 

blev inspirerade, de som gav ut och de som växte 
upp med. 

Berättelserna har alla det gemensamt att de ut-
trycker lust, längtan och problemlösning, att inspi-
reras, skapa och göra, att våga och stoltheten som 
det väcker till liv, stoltheten när en står där med sin 
tryckta bok i handen.

Bokmaskinen är både en idé och påhittiga lös-
ningar, det är både hands-on och en anda. På det 
sättet är Bokmaskinen en plats där avståndet mel-
lan ord och handling, mellan tanke och tryck, är 
väldigt kort.

Det låg i tiden då, 1972 när Bokmaskinen star-
tade, den kollektivistiska tanken, insikten att flerta-
let är starkare än entalet, att tillsammans så kan och 
vill och törs vi. 

Fast det är en idé om en kollektiv lösning för att 

befrämja och stödja enskilda människors individu-
ella längtan och lust att uttrycka sig och skapa. 

Under arbetet med antologin har jag pratat med 
många människor som på olika sätt varit engagera-
de i Bokmaskinen och det som alla på olika sätt be-
rättar om, är upplevelsen av att se sina ord ta fysisk 
form, se sina tankar materialisera sig och magin och 
förlösningen i detta.

Men det är någonting mer än det, det är en upp-
levelse av att vara del av någonting större, en skärva 
av någonting som vi bär med oss ut i världen. Vissa 
bär med sig detta någonting som en varm strimma 
nära hjärtat, för andra blir det en mission och för yt-
terligare andra blir det ett livsverk. I den här antolo-
gin finns några av rösterna.

Det här är den spretiga berättelsen om hur man 
bygger en plattform och ett skyddsrum för det fria 
ordet och kanske också ett andrum. 

Välkomna in i Bokmaskinens värld!






