
 

 

Dikter DIGITA'I 2020 
Patrullerna fick i uppgift att skriva en dikt om den med betydelsefulla smålänning genom tiderna, 
enligt dem. Många fina dikter kom in. Läs och njut. 
 
 
 
Att vara barnens förebild 

Från idealet ej vara skild 

Politisk aktivist 

Författare och humanist 

Sagor om fantasiland 

Hur man drar ut Linas tand 

Hon är bäst i hela smålands tid 

Vår kära, Ast-rid 

HägernÄgern 
 
 
Med en fantasi som sträckte sig fram och tillbaka – alltifrån Katthult till Karmansjaka. 

Ensamma barn med hjältemod, till familjeidyller kring dukade bord. 

Det goda mot onda, livet och döden. De rika och den fattiga nöden. 

Uppväxt ur torftig smålänsk mylla på åkrar fulla av sten. Du våra bokhyllor av böcker fylla – Du vår 
kära Astrid Lindgren. 

Hallonbåt 
 
 
Dikt om Astrid Lindgren 
Som den ljuvaste melodi hennes röst var att höra. 
Hennes sagor har fängslat mången ungt öra. 
Från Nagijala till Katthult hennes värld haft sitt spann. 
I hennes ord många tryggheten fann. 
Nissadalen 2 
 
 
 



 

 

Ingvar, åh Ingvar, vem är väl som du!! 
Skapare och grundare av allt som Sverige är 
Hur kan jag undvika att vara kär? 
Den småländska andan matchas av dina billiga priser 
inte undra på att du sitter i graven och myser 
En gång vill vi i Skåne vara som du 
Vill du ställa upp en telefonintervju? 
Vi har skrivit den här dikten till dig Kingen 
Brödern. Alltid i våra hjärtan, Ingvar Kamprad 
Landsvägsriddarna 
 
 
En tävling man inte kan vinna för betydelsefullaste smålänningen är en kvinna. Insatsen för 
bokhyllor, tändstickor och romaner är inte alls klen men starkast lyser ändå namnet Astrid 
Lindgren.  
Bifrost 
 
 
Astrid o Astrid sån glädje du spred 
Från Pippi till Emil med myssen på sned 
I var barns hem Madicken o Lotta 
Dina böcker kan ej läsas med måtta 
Älskad o prisad du gick ur vår tid 
Önskar dig vila och evig frid  
Chilla mä bonnen 
 
 
Dikt till Ingvar Kamprad 
Ingvar min hjälte  
Du är mitt bälte, 
Hjälper i nöden 
Så jag kan undgå möbel-döden. 
 
En stol,  
En garderob, 
Eller en säng, 
Du är en förebild för hela vårt gäng. 
 
Skruvsta,  
Kläppstad, 
Och flekke  
Är möbler du gjort. 
 
Räddat oss i nöden 
Bort från döden. 
Med värme och ljus 
I varje hem och hus. 



 

 

 
Bor vi och väntar 
På dig att komma tillbaka, 
Tillbaka till en verklighet 
Med mycket kaka. 
 
Ingvar min hjälte, 
Du är mitt bälte. 
Mormorslillaguldklimp 
 
 
Den fössta tossdan i mass 
Äter smålänningen tåta i lass 
Så bagarens pris 
För massipan (inte gris) 
Vann Helena i outstanding klass 
Våra flickor 
 
 
I november 1907 
Ja, då föddes du 
Du stod upp för barn och djur 
Och satte text till fina sånger i dur 
Du är bättre än den småländska korven 
Tack för den fina historien om Tjorven 
Du skrev så fint om sorg och smärta 
Bland annat i Bröderna Lejonhjärta 
Att läsa det du skrivit blir aldrig trist 
Vi tänker särskilt på Kalle Blomqvist 
Eftersom du aldrig fick något nobelpris 
Vill vi nu hylla dig på detta vis  
Bättre gå på vägen.. 
 
 
Barn,Böcker 
Stall, Slott 
Pirat,Pippi 
Kohage, Kärlek 
Allas Astrid 
Snövit 
 
 



 

 

Naturen - förvirrande, vild och fri 
Och ändå så logisk och uppenbar 
(För det mesta) 
 
Allting ska rymmas i Linnés taxonomi 
Men ormbunkarna inga ståndare har 
(Kryptogamer blir bra för de kryptiska) 
 
Men varför växer stenarna?  
Red Herrings 
 
 
Astrid skrivit klokt 
Delat sina visdomsord 
Jag är ingen lort.  
Patrull Rosara 
 
 
En Dag Hammarskjöld HAIKU 
Fredspristagare 
Diplomatisk Smålänning 
Akademi 17 
Ta'i Rävarna 
 
 
Flera böcker en småländsk Astrid har skrivit 
om en grabb som superkänd blivit 
Inte snällast han var 
skada tån på far 
men innerst inne en guldklimp Gud givit 
For till storbyn för marknad och fest 
och kom hem ridandes på en häst 
Hissa Ida i topp 
kom ej ner med ett hopp 
Liv i Katthult var alltid som bäst 
Södra 1 
 
 
Astrid Lindgren är en viktig person 
Att förgylla barns uppväxt var hennes vision 
Sagor om allt möjligt hon tecknade 
Något vi fortfarande i är förälskade  
Cirkulationsplats skog 
 
 



 

 

Hon älskade det vanliga, det som är skört och gryende Med foten tryggt på stenig jord gav hon ljus 
åt framtiden. Hennes skapelser visar inga gränser, vi är som dem, alla olika. Hon heter den sköna 
med lät orden bära henne vidare. Hon visade oss omsorg och vi får leka vidare, i sagan, för alltid.  
Våra pojkar 
 
 
HYLLNING TILL MAGNUS SVENSSON 
I Tranås en gång i tiden föddes en man inlindad i siden. 
Han ratade bandyn den glade dandyn. Hockey blev hans givna bana. Han snabbt lärde sig på 
skridskor kana. Tranås blev snabbt för ”small” han hade större mål. 
Han spana mot dalarnas stolthet vid Siljan. Grabben med rätta viljan. Det blev hans hem i många 
år. Även Tre Kronor hans tjänster får  Leksands if är tacksamma för hans evigt blåa hjärta 


