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Välkommen! Welcome!

Redaktör & Curator Miku Maria Gustavsson

Välkommen till ZoomZine! 

Ett fanzine om när Zoom kom in i vårt dagliga liv.

När det blev vanligt att i möten plötsligt se oss själva,

behålla joggingbyxorna på och komma in i varandras privata

sfärer - fast vi är distanserade av en pandemi.

Welcome to ZoomZine!

A fanzine about when Zoom entered our daily life.

When it became common to suddenly see ourselves, keep the

jogging pants on in meetings and get into each other's

private spheres - even though we are distanced by a pandemic.
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Angelica Strandberg

Det är akvarellfärg och svarta tuschpennor och tillverkat i stort sett

under två zoom-seminarium och en vabbförmiddag.
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Att sticka under möten hindrar mig att zooma ut rent mentalt, och zoom möten

är inget undantag, tvärtom, där är stickningen nästan en förutsättning för att

tankarna inte ska vandra iväg, och fokuset skingras som ett rökmoln en blåsig

dag. 

Jag brukar vinkla skärmen så att det inte syns att jag stickar, eller jag inbillar mig

att det inte syns så mycket, rätt vad det är sitter man där med en stickmarkör i

mungipan.... 

Många varv har det hunnit bli under pandemiåret 2020 i alla fall, vilket

resulterade i personligt rekord i tröjor, 18 stycken tror jag att det blev...
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får jag presentera

parallella rum att inträda

tillsammans bildar de

ett andrum

såhär:

jag själv i rummet – i det verkliga

rummet

vännen på andra sidan skärmen och

världarna som sakta men

säkert uppstår i våra block 

som liten lekte jag ofta att 

jag ringde med en slags 

bildtelefon

där en kunde se 

den som en pratade med

oändligt fascinerande

en bild i en bild i en bild i en bild

spegeln som vrids mot en annan 

spegel och tusentals rum och 

tusentals jag träder fram

tanken färdas på ett 

annat sätt 

under ritandet, under

samtalet 

som också gör att 

jag håller mig kvar 

i det 

älskade skissblocket, till

bredden fyllt med 

färg och rit och skriv

ljudet av en annans penna 

som rafsar mot pappret

rofyllt och pärmarna 

spricker 

och kaffe

dricks och spills och

fläckarna lockar till 

nya bilder och

det gick inte att

hejda sig

historierna måste få

berättas och

husen måste få

se ut som om

de byggt sig själva inifrån

och vi måste få träffas 

sån tur att alla dessa

appar finns då

inte tillräckliga alls men

som en ventil 

Våra världar parallella
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Dorte Gottlieb

men idag bröts förtrollningen

den överpositivismen kring

det digitala gick inte att 

bära mer när

luften blev vår och

solen sken varmt i 

ansiktet en röst sa 

rakt in i mitt öra inte från

mobilen nej från bänken bredvid

– en kaffe på det här va?

jag var plötsligt en

del av en stad

igen som jag delvis glömt

borde saknat väl

men hade förträngt det är 

en försvarsmekanism en försvinner i 

papper och skärmar kanske tur men 

åren tiden känner den nu som en

projektil som nålar

värmen i ryggen när jag går och 

alla omkring som kommer ut och

strålar och är mitt uppe i sina liv de också

försöka anknyta ändå försöka

var och en från egen

balkong var och en på sitt

håll med sin egna sorg var och en

med minnena kring obekväma 

middagar med pinsam 

tystnad eller klumpiga omfamningar i 

diverse dörröppningar men ändå

hur länge till då



ett år senare och vi har

blivit svältfödda på fysisk närhet

nu ska vi vara nöjda med samtal på videolänk

men det är inte samma sak

och det kommer aldrig bli samma sak

självklart finns det bra saker

med samtal på videolänk

jag får följa mina syskonbarns uppväxt

mer regelbundet och närmare

än vad jag kunnat annars som moster på distans

även om näsgnugg och pussar kan leda till

att man råkar lämna samtalet av misstag

jag har varit på digitala konserter

med band jag aldrig haft möjlighet att se på plats

under 2020 såg jag ett av mina favoritband

hela tre gånger

det är lika många gånger som jag sett dem

på plats totalt 2001-2019

jag har deltagit på workshops

med ledare och deltagare jag aldrig skulle ha träffat

om workshopen inte hade varit digital

jag har fått inspiration och klivit ur min comfort zone

jag har lärt känna nya människor

fått nya vänner

jag har arrangerat poesiläsningar

med deltagande poeter från flera olika städer

samtidigt på samma arrangemang

fått se poeter våga läsa sina texter

för första gången inför en publik

jag tänker att skärmen kanske skapar

en känsla av trygghet

en känsla av att det går att våga

det är bara det att jag saknar kramarna

jag saknar den där speciella sortens trygghet

den som man känner när man på en fysisk plats

är omgiven av enbart likasinnade människor

och känner sig hemma för att man vet

att alla är på den här platsen av samma anledning

alla arbetar mot samma mål

alla här är som jag

tillsammans går det faktiskt att välta berg

jag behöver mer samhörighet

mer samhörighet än vad Zoom helt kan skapa
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jag behöver få träffa mina människor

vara i mina sammanhang

jag behöver känslan av att vara

på rätt plats vid rätt tid med rätt människor

jag behöver känslan av att

något faller på plats

jag behöver magin som skapas

i utrymmet mellan oss

jag saknar mina människor

och jag hoppas fortfarande

Erica Engdahl
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Pandemi. Från ord till verklighet på ett år. 

Jag inser att jag är priviligierad; jag bor i ett bra land och jag har stor möjlighet att påverka mitt liv. Visst har jag

påverkats av pandemin; jag tycker det är tråkigt att inte träffa familj och vänner och jag saknar kulturen. Men

pandemin fick mig också att våga fatta ett beslut.

Ett år sedan, första veckan i mars. En workshop med en tänkbar kund. Det gick bra, kanske skulle det kunna bli ett

kul uppdrag? 17 mars fanns ett jobbevenemang inbokat, något jag planerat länge och som hade skapat ett ganska

stort intresse. Det var spännande; det vi jobbat med i ett års tid började ge resultat. Men, nödbroms! Inget blev av.

Sedan kom alla Teams-möten. Och Zoom, Meet, och Whatever. Små människor i små rektanglar på en skärm. Först

var det mest skönt att slippa stressa iväg till kontoret, att ha lite mer kontroll över tiden. Snart infann sig insikten att

det var lätt att bli sittande framför datorn hela dagarna, det blev inte många steg på stegräknaren där inte.

Ganska trist faktiskt, jag saknade pauspratet med kollegorna.

Jag hade länge jobbat med personer i olika tidszoner så distansmöten var inget nytt. Och jag hade hittat en rutin

där jag ofta stickade om jag jobbade hemifrån. Det gav en bättre fokus på lyssnandet, händerna var upptagna

och stickningen höll mig från lusten att läsa mejl samtidigt. Men jag hade sällan pratat om detta på jobbet för jag

kände att det hade upplevts som konstigt. 

Nu började jag brodera. Det där vackra viruset gjorde sig fint med franska knutar. Och den där skriet-emojin

funkade ju rätt bra till. Pandembroidery Part I kom till. Skriet kändes ännu avlägset, livet var bara lite annorlunda. 

Så infann sig en insikt: Det jag jobbat för i drygt ett år skulle inte hända, nu fanns andra prioriteringar. I samma

veva infann sig Den Stora Tröttheten, gammal stress som kom upp till ytan. Jag lyssnade på min kropp och på min

själ som båda ville ha ett tillfälle att stanna upp. Jag fick ett fint erbjudande från min arbetsgivare som gav mig

möjlighet till att ta en längre ledighet och jag kände att detta var det enda jag ville just då.

Men hjärnan tog inte ledigt, den malde på med ett gammalt skav. Känslan av att ständigt vara på besök, kanske

dags att ta den på allvar? Jag utforskade möjligheter, vad hade jag för alternativ? Ett av mina spår var att göra

något av den där lärarexamen som jag under en ledighet för länge sedan utökat min civilekonomexamen med men

aldrig använt. Så jag sökte lite olika lärarjobb och när jag fick ett erbjudande som gymnasielärare i ekonomiska

ämnen så kändes det rätt. Många i mitt nätverk var nog lite undrande, men jag fick mest glada tillrop och

lyckönskningar.

Jag har haft en fin höst. Jag tycker om dialogen med eleverna och ofta tänker jag att de lär mig lika mycket som

jag lär dem. Jag har det bra! Jag har kul!

Ett år senare har vi en tredje våg på väg. Nu är det lektioner via Meets. Klockan 8.20 pratar jag med en skärm där

det finns 32 färgglada runda cirklar med en bokstav i varje. Ingen har på kameran, jag undrar hur många som har

klivit ur sängen. Många av oss tycker detta är torftigt, kan vi ses snart?

I nya distansmöten har nya handarbeten tillkommit. På datorn framför mig finns en knapp: Escape. Som jag önskar

den betydde att vi kunde fly resten av pandemin. Det blev Pandembroidery Part II. 

Irene Lundell, Solna i mars 2021
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Mina känslor det senaste året helt enkelt. Jeanette Nord
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Vi möts på Zoom.

Formerna representerar människorna, 

linjerna representerar kontakten vi har online.

Vissa har många linjer kopplade, vissa har några och

nån är alldeles ensam. 

Klara Melin
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Lars Nilssons slappa tankar om corona

Så här lagom ti l l  ettårsjubi leet av coronarestr ikt ionerna så kan jag mitt i

sätta ner bubblet,  st i rra rakt ut i  ingenting och tänka på hur extremt långt

det här året har varit .  Och det verkar ju fortgå och tar ingen notis om

kalendrar och mänskl ig t idräkning. Väldigt mycket hände på det privata

området under det här coronaåret,  men ändå känns det som inget förändras

och al lt  och al la går runt och hål ler andan, helt blåa i  ansiktet.

När corona blev ett faktum som påverkade våra l iv ,  tänkte jag att det nog

skul le förändra mitt l iv ytterst l i te. Jag träffade redan väldigt få personer och

gick i  pr incip aldrig på krogen el ler svirade loss. De första veckorna när

coronarestr ikt ionerna sattes i  verket var konstigt nog rätt trevl iga för mig.

Jag och de två andra jag bodde ihop med umgicks mer – vi  gick t i l l  Kungens

kurva och t i l l  ett f ik v id Sätra strandbad el ler bara var t i l lsammans hemma.

Det här nya, främmande hotet,  förde oss t i l lsammans – i  vår l i l la lägenhet.

Men allt  eftersom coronan fortgick och förstörde för oss alla,

förändrades vår gemenskap.  

Vi gjorde färre och färre saker ihop och hittade nya former att leva under

restr ikt ionerna. Mitt jobb som personl ig assistent blev värre och jobbigare.

Kan inte säga för mycket,  på grund av tystnadspl ikten, men arbetet blev (än)

mer enformigt och al ienerande. Sista gången jag kände mig glad på arbetet

var i  maj 2020. Livet s lank ner i  ett dike och det blev vardag.

Idag var jag ut t i l l  stan – åkte från hemmet i  Vårberg t i l l  Östermalmtorg för

att göra ett enkelt ärende. Inte varit  där på runt nio månader. Kände mig helt

bortkol l rad och förvirrad. Jag gick runt där med mitt munskydd och vi l le bara

få ärendet avklarat,  så jag kunde få åka hem igen. Kände mig främmande för

al lt  på Östermalm. Det gör jag väl i  vanl iga fal l  också – al la dessa r ika

människor som jag aldrig kommer bl i  som och som jag aktivt inte vi l l  ha nåt

samröre med. Vi lever i  helt ol ika världar,  men känslan var än starkare nu. Jag

har gått in i  en starkare bubbla där jag säl lan el ler aldrig behöver fysiskt

röra mig bland denna lyx,  f lärd och överklassidioti .  Jag låtsas som om de inte

finns. 
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 Eftersom jag har det jobb jag har,  så sl ipper jag i  al la fal l  Zoom-möten. Men

min brukare har regelbundet möten via dattan. Så jag vet l i te hur det funkar.

Vi hade APT förra veckan via Zoom. Jag arbetade och f ick då sitta med min

brukare i  dennes hem. Var l i te skönt att folk s lapp se hur jag bodde. Har

ingen kontakt med mina kol legor (som personl iga assistenter jobbar vi  aldrig

ti l lsammans, utan jag möter kol legorna i  dörren när vi  byts av).  Vi vet så l i te

om varandra. Kändes som de skul le få en inbl ick i  nåt djupt personl igt om de

skul le se hur jag bor. Det vi l l  jag inte r ikt igt bjuda på. Samtidigt var det

otvivelaktigt rol igaste med APT:n: Att se hur mina kol legor bor.

Jag blev enormt självmedveten när jag satt där framför skärmen. Vågade

knappt säga nåt,  för då skul le kameran och al la bl ickar r ikta mot mitt hål l .

Var skrämmande oerfaren med Zoom-möten. Kunde känna en glädje över att

jag är en vanl ig knegare som inte behöver hål la på med såna här möten. En

minoritet i  samhället tänker att detta är det som är en av de främsta saker

som definierar ”coronatiderna”: Zoom-möten. Min chef sa det på APT:n att v i

nog al la är vana vid att ha såna här möten. Chefen möttes inte av rungande

”JA.” Snarare tystnad och obekväma bl ickar. Ingen av oss assistenter satt

direkt på Zoom och hade möten dagarna i  ända. Kändes som klassamhället sa

”Tittut!” där.

Men samtidigt är ju detta med Zoom talande för corona. Få saker gör

det så tydligt vad som har hänt med oss i  och med coronan: Avskärmade

från folk,  från närhet och umgänge. Lite mer alienerade och ensamma.

Det känner jag även av, vare sig jag hänger på Zoom eller ej.

Vad är det jag vi l l  ha sagt? Orkar jag ens tänka mer på corona? Känns mest

som jag försöker leva mitt l iv så bäst som det går t i l ls  v i  inte behöver leva i

coronans grepp. Att tänka bortom denna pandemi känns overkl igt,  men det

kommer ju att ta s lut.  Jag saknar ett större umgänge. Att få gå på diverse

kulturevenemang. Livet är rätt torft igt,  men al lt  tuffar på. Jag har det nog

bättre än de f lesta. 

Så jag vil l  bara utbrista ett håglöst: 

Grattis,  'rona, 1  år!  Hoppas du inte blir så mycket äldre. 
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Detta är rätt talande

för mitt år. 

Jag har valt att inte

tatuera kunder (utom

under sommarhalvåret),

utan har tatuerat mig

själv istället.

Malin Mörth
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Mattias Rydén
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Under det senaste året har jag

gått med i flera föreningar,

börjat prenumerera på flera

magasin, börjat väva hemma, fått

flera nya jobb och uppdrag men

inte packat upp flyttkartongerna

från i somras. 

Följande har jag gjort på Zoom:

- Distansundervisning

- Sjungit live på Open Stage x 2

- Distansarbete

- Träffat nya människor

- Sett föreläsningar

- Gått skrivarkurs, medverkat i

en antologi, läst in min text

- Gått en vävkurs

- Föreläst

- Deltagit i kreativa workshops,

både svenska och internationella

Jag har också varit på plats och: 

- Badat på 102 badplatser på en

sommar

- Stått på scen och sjungit på en

fest

- Umgåtts med barn, barnbarn och

mamma samt vänner (om än sällan)

- Medverkat i slöjd- och

konstutställningar och zinefest

Vad skulle jag annars ha gjort än

att fortsätta göra?

Packat upp flyttkartongerna?

Det gör jag till sommaren.

Miku Maria Gustavsson
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Handlingskraftig otillräcklighet

Hej, 

det är 

Miku!

I perioder har jag varit orolig,

rädd, ledsen och trött så in i

märgen av osäkerheten om

framtiden. Otillräcklig.

Drömt mardrömmar, vänt på

dygnet och känt mig overklig.



Enligt AppStore.

The app of the year 2020.

Zoom
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Self interview with

Mimi McGarry
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Mimi McGarry,Berlin
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... äta hämtmat med

det lilla extra

... vinterbada utan bastu och

låtsas att det inte alls var kallt

... vakna i hus på landet

och känna döden under

fötterna

... skriva en önskning och

hoppas att den slår in
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Monique Wernhamn

... gå genom gamla

bilder på sociala

medier och få feeling

... skärmdumpa tips föratt hålla humöret uppe

... leka 
kanin och

 gris

med kärle
ken

... göra en dansande

julhälsning till alla en

inte kan krama

... köpa sig ettpar skridskor ochstapla sig fram 
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Selma Pettersson
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Ulrica Loeb
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Jag slutade aldrig bada.

Det bara blev så. Dagarna gick och här är jag. Kallbadare.

Ligger i länge. Njuter. Släpper taget om alltet.

På distans, utan intryck. En prick i universum. 

 



Dear Corona Diary
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Tatiana Madrid
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Tack!

Thank you!

Instagram #zoomzine2021

Angelica Strandberg - @angiestrandberg

Anna Bauer - @annabauergbg

Dorte Gottlieb - @dorte_gottlieb

Erica Engdahl -  @erica.engdahl

Irene Lundell  -  @irenelundell

Jeanette Nord - @jeanettenordphotography

Klara Melin -  @klaramelinklara

Lars Nilsson - @larsesq

Malin Mörth - @tattoo.morth.art

Mattias Rydén - @homonormen

Miku Maria Gustavsson - @mikumaria

Mimi McGarry - @liebwedd @yarnchix_podcast

Monique Wernhamn - @monique_wernhamn

Selma Pettersson - @selmisch

Ulrica Loeb - @ulricaloeb

Tatiana Madrid - @tat.mad


