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Hela lokalsamhället sluter upp 
Författaren Malin Edgren överväldigad över mottagandet 

 

Malin Edgren lanserade i april ett kollektivt skrivprojekt där hundra boende i Karlstads kommun bjöds 

in att medverka för att skriva personliga berättelser i coronapandemins spår. Nu är 

deltagarförteckningen fullspikad och författaren själv gripen över det stora intresset att få medverka. 

- Att berätta och dela erfarenheter är ett basalt behov hos människor, menar karlstadförfattaren. 

Tider av kris och oro förstärker det behovet. Vi behöver få reflektera över det vi är med om. Intresset 

för att medverka visar att projektet ligger helt rätt i tiden. 

Skribenterna kommer från alla åldrar och omständigheter. Den äldsta är 88 år och den yngsta 7 år. 

Fördelningen mellan män och kvinnor som deltar är också relativt jämn.  

- Det har varit viktigt för mig att få med så många facetter i prismat som möjligt, säger Malin Edgren. 

Vårt samhälle utgörs av en mångfald individer. Det måste återspeglas i ett sådant här tidsdokument. 

Alla har en relation till coronapandemin, men upplevelserna kan se väldigt olika ut. 

Bland rösterna finns flera elitidrottare, kulturpersonligheter och beslutsfattare men också 

företagsledare inom näringslivet har velat engagera sig.  

- Näringslivet har också en samhällsbärande funktion, menar Malin Edgren. Coronapandemin berör 

alla, oavsett omständigheter. Det är fint att företrädare för livsmedelssektorn, så som Löfbergs och 

ICA Hagahallen väljer att engagera sig i den kollektiva historieskrivningen. Vi är en del av det här 

tillsammans. 

Skribenterna i projektet Hundra röster om Corona kommer jobba med sina texter fram till sommaren. 

Författaren och redaktören Malin Edgren formger och trycker sedan en minnesbok som sedan ges ut 

senare i höst.  
 

Välkommen att höra av dig för en fördjupad intervju om projektet! 

Frågor kan också ställas till Sofia Svahn, Löfbergs, tfn 073-957 08 07 och Mikael 

Kring, ICA Hagahallen, e-post mikael.kring@supermarket.ica.se 

 

Malin Edgren  tel 0702-218071 e-post malin@malinedgren.se 
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