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Om Ramsiga Tramsor
Jag drog igång ett projekt i en grupp på Facebook av mer eller mindre en slump. Jag hade
en boktitel i huvudet som inte ville släppa taget förrän jag använde den. Den ville absolut ut.
Jag berättade om det i gruppen Barnboksförfattare och barnboksillustratörer och det
visade sig att många kunde tänka sig vara med. Många ville ramsa fram en bok.
En ny, hemlig, grupp skapades på Facebook där vi kunde samarbeta i lugn och ro. Under
en månad lekte vi gram texter och bilder. Ibland gjordes bilden först och texten sen och
ibland skrevs texten först och illustrerades senare. Vi var 65 deltagare som hade i princip
daglig kontakt och vi hade roligt under tiden. Inspirationen flödade verkligen och det ena
födde det andra. Temat sattes tidigt till Vänskap. Alla texter skulle handla om vänskap på
något vis. Vänner, bästa vänner och ovänner fick vara med i texterna liksom ensamhet,
utanförskap och kärlek. Som projektledare höll jag ordning på alla bidrag som kastades in i
gruppen och strukturerade allt för att inte missa något. Jag stöttade deltagarna, stärkte
dem när det kändes trögt och berömde när det gick bra. Många hittade vänskap i gruppen.
Många kände inte varandra sedan tidigare men diskuterade ganska tunga saker
tillsammans som om det varit barndomsvänner. Jag tror att projektet faktiskt skapade
livslång vänskap, Fler än 200 bilder och fler än 200 texter lämnades in. En urvalsgrupp
tillsattes och det allra bästa valdes ut. Ingen av oss i urvalsgruppen fick rösta på egna
bidrag, det skulle vara så rättvist som möjligt. 61 illustrerade texter av 32 upphovsmän
valdes så småningom ut som blev boken Ramsiga Tramsor.
En del av deltagarna är etablerade författare eller illustratörer och en del är nya förmågor
som hittills inte varit utgivna. Alla behandlades lika och med respekt.
Projektet medförde också att jag startade ett nytt förlag för att ge ut den. SAFARO Förlag.
Några citat från deltagarna om projektet:

Vi hade en källa att ösa ur, en gemensam men ändå individuell
kreativitet. Tack vare ett tillåtande klimat och en fast hand som styrde
projektet vågade vi släppa loss. Vi skrev, målade, ritade, rimmade, lät oss
inspireras av varandra. Sedan, när vi kände oss tillfredsställda, nöjda, när
projektledaren sa stopp: då tog strukturen över. Inga fler ord, inga nya
bilder. För mig var projektet slut där och då. Nöjd med att ha fått skapa.
En månads kreativ fest blev till bok och jag håller den i handen och
tänker: Blev den inte större? Öppnar den och tänker: Fasen vad bra den
blev!
Emma Lind
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Inte kan jag skriva ramsor tänkte jag, men så dök alla fantastiska bilder
upp, jag kunde inte låta bli. Ramsade dygnet runt. Nya bilder och nya
ramsor, skrev på tåget, i sängen, på promenaden, ja huvudet surrade av
ramsor. En del skrevs ner och skickades i väg, andra krånglade och ville
inte tämjas. Synd på några av de fina bilderna. Nu är jag Facebook
kompis med Lotta som gjorde den härliga bilden som till slut visade sig
handla om Mia modig och kompisen Pär. Men det hade aldrig blivit
något om det inte hade funnits en drivande envis projektledare. Tack!
Lisa Östh

Alla fick samma chans att vara delaktiga i projektet, både debutanter
och erfarna författare var med på samma villkor. Kul att ta del av
andras texter och bilder då så många olika stilar möts. . Ett unikt tillfälle
att knyta nya kontakter tycker jag
Annelie Strömberg

Riktigt trevligt projekt där det varit lätt att komma till tals. Flexibelt och
med en känsla av att det växte fram
Helene Kastberg

Jag är stolt över projektet som dessutom gemensamt beslutade att alla pengar går till FRIENDS.
Vill ni ha kontakt med någon av de andra deltagarna får ni gärna kontaktuppgifter av mig.
Torsten Larsson
0708-215800
torsten@datalararen.se

På nästa sida följer namnen på alla deltagare.
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