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FAKTA

BODIL JÖNSSON (f. 1942) är fysiker och
professor emerita i rehabiliteringsteknisk
forskning vid Lunds universitet. Förutom sin
vetenskapliga produktion har hon skrivit ﬂera
böcker som vänder sig till den breda läsekretsen. Många känner också igen henne från
bland annat TV-programmet ”Fråga Lund”, där
hon svarade på frågor om fysik. Hon har även
sommarpratat vid ett ﬂertal tillfällen. År 1991
mottog hon Föreningen Vetenskap och folk
-bildnings utmärkelse Årets folkbildare.

Bodil Jönsson och Åke Åkesson
Tid för trygghet och tillit
I drygt två decennier har Bodil Jönsson satt ord på och
resonerat kring vår upplevelse av tid, och då framför allt vår
känsla av att den inte räcker till. Hur vi ständigt är stressade
och frustrerade. Hur vi njuter så lite, trots att vi satsar så
mycket på välbeﬁnnande. Och hur vi hinner så lite, trots att vi
gör så mycket. Hur vår oro, vilsenhet och villrådighet ständigt
växer. Men vad handlar dessa känslor egentligen om?
Författarna menar att vi måste inse att tillvaron inte består
av ett enda NU, att de käcka uppmaningarna ”lev i nuet” och
”Carpe Diem” snarare stressar än inspirerar.
Tiden bjuder på ständigt nya ”nu”. Tiden räcker visst!
Men för att förstå och verkligen uppleva det måste vi känna
oss trygga och känna tilltro till vår omvärld. Vi måste få känna
kontinuitet och tillförsikt, låta tankarna få gro, få rötter och få
fäste. Först då kan vi återerövra rytmen i tillvaron.
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SOLJA KRAPU-KALLIO (f.1960) är född i Finland,
men bosatt i Umeå. Hon är känd som mästare i
Poetry Slam i både Sverige och Finland. År 2005
debuterade hon som romanförfattare med Mogen
för skrubben. Hon har blivit mycket uppskattad för
sin norrländska feel good-serie om Westins bageri
& café och har belönats med Slangbellan för bästa
barnboksdebut med boken Jag behöver lillborsan.

Solja Krapu-Kallio
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Solja Krapu-Kallio
Morgondagens post till Vidhäll
Trettioettåriga Iris jobbar på postsorteringskontoret i norrländska
Vännäs. I tio år har hon som lantbrevbärare lärt känna alla längs sin
rutt. Här ﬁnns bland andra trevliga markägarna Margit och Bertil
Hägglund, den excentriska och utsvävande nagelskulptrisen Desiré
och ensamvargen Egon Rask.
Men Iris är inte bara lantbrevbärare. Hon är också medium.
Medan hon åker runt och levererar sin post extraknäcker hon
som Tamara på telefontjänsten ”Tamaras framtidslinje”. En mycket
hemlig sidoverksamhet som bara hon och nagelskulptrisen Desiré
känner till. Så en dag visar det sig att en av dem som ringer till
Tamara också är en av hennes postkunder. Snart har Iris blandat
ihop sina roller och styr medvetet händelserna genom sina spådomar. Allt slutar givetvis i dramatik och kaos, men får Iris att inse
vad som är rätt och viktigt för henne i livet.
Morgondagens post till Vidhäll är en varm och underfundig
berättelse om livet, ödet och människorna längs en brevbärarrutt
på den norrländska landsbygden. Det är också en berättelse om att
det bara är du själv som kan välja och påverka din väg i livet.
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Louise Kjessler är journalist med
inriktning på bland annat miljöoch skogsvård. Som skogsägare
är hon själv insatt i ett visionärt
skogsbruk inriktat på framtiden.

Louise Kjessler

Vad ett träd kan göra
Skogen har alltid varit viktig för oss i vårt skogstäta land. Inte minst
för rekreation. Den har också haft en avgörande del i vår ekonomiska
utveckling. Och så fortsätter det att vara. Men idag handlar det inte
bara om de traditionella användningsområdena, som byggmaterial och
pappersmassa.
Redan nu används träﬁber till exempelvis kläder. Och snart tror man
att sådant som mänskliga organ och ﬂygplan och solpaneler kan skapas
och tillverkas av trä. Den nya forskningen och alla innovationer som
kommit ur den visar att skogsbruket idag har helt nya och enorma
utvecklingsmöjligheter.
För inget är så klimatsmart som träd. De var klimatsmarta långt innan
ordet ens var uppfunnet. Träd är koldioxidsänkare, fossilfria, förnybara,
återvinningsbara och biobaserade, och man räknar med att alla fossila
produkter inom kort kommer att kunna ersättas med produkter från
trä.
Vad ett träd kan göra är en faktaspäckad, inspirerande och vackert
bildsatt bok om träd. Det skogen ger oss, kan vi ge tillbaka.
Framtiden växer i skogen.
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