
– Det ska bli fint, sa Per Erik och klarade strupen. 

Värmeböljan ser ut att hålla i sig.

 

I Meteorologen som inte hade hjärta att säga att det skulle 

bli dåligt väder ljuger Per Erik Samuelsson för tevetittarna. 

Han tycker att det får vara nog. Det har varit en jävla sommar.

 

Vi möter Balladen som försöker dokumentera något hemskt. 

Städerskan Marie som hänger upp tvätten mellan takkronan 

och gardinstången, ”för det märker dom aldrig”. Vi lär oss 

konsten att brygga en kopp kaffe.

Arbetsförmedlaren Kaj Alfredsson kunde ha spelat saxofon 

idag om han bara hade haft lite tur. Lasse Bagare är chef för 

penicillinfabriken och driver ett bageri med förlust i 

Oderljunga på fritiden.

En samling noveller – både nyskrivna och tidigare publicera-

de – som förenar allvar och humor, och som skildrar vanligt 

folk. Sådana som Per Erik inte ska lura.
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vanligt folk



AndreAs svAnberg
 
Andreas Svanberg, född 1974, är fabriksarbetare sedan 
1993 och författare, och driver Effektlådan antikvariat & 
textproduktion. Han är uppväxt i Helsingborg och bor 
sedan 2006 med sin familj i Örkelljunga. Genom antikva-
riatet ger han ut två litterära tidskrifter, Halvfart som är 
en tidning för arbetsplatshumor och Ögonlögner, som 
är en skrift för absurdism och nonsens. Han har skrivit för 
teaterscenen och medverkar i ett tiotal antologier. Bland 
annat i Brombergs Bokförlags poesiserie Blå Blixt. Med-
arbetare i magasinet Opulens under signaturen Skopan 
och frilansskribent på Helsingborgs Dagblads kultursida. 
Tillsammans med skrivarkollegan Tony Bergvall har han 
en gemensam signatur och författarverkstad under nam-
net FMA. Mellan åren 2003–2010 styrelsemedlem i För-
eningen Arbetarskrivare. Dess ordförande 2007–2010. 
Han arbetar även som skrivlärare på Musikskolan i Ör-
kelljunga och är aktuell under läsåret 2019/20 med två 
Skapande skola-projekt i Örkelljunga och Ängelholms 
kommun.

Andreas Svanberg bokdebuterade 2005 på Effektlådan 
med skådespelet Sitt inte hopplös!, men gör med 
Meteorologen som inte hade hjärta att säga att det 
skulle bli dåligt väder sin verkliga debut. Novellerna har 
många av dem tidigare publicerats i tidskrifter och anto-
logier, flera av dem i Mål & Medel.

Omslagsbilden är en målning av Helsingborgs-
konstnären Edvard Andersson (1891–1967) från före 
1920-talet och används med tillåtelse av barnbarnen. 
www.edvardandersson.se. 

Besök gärna Andreas Svanbergs hemsida på: 
https://andreas-svanberg.webnode.se/.
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