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Ja, världens centrum är där, du bor. Där, du lever ditt dagliga livet. Vardagen. För min fru Lene och jag är

Skoghult världens centrum. Av alla platser i världen är denna lilla byn blivit vårt center i världen.
Det är därifrån, vår värld utgår.
Det är därifrån, vi ser världen.

Det är därifrån, vi förstår världen.
Skoghult ligger i östra Småland. Byn är belägen på väg 125, som finns 1 mil norr om Kalmar och går till

Fagerhult, där den möter väg 23, som till höger leder till Oskarshamn och vänster till Växjö. Närmaste större
städer är Nybro, Kalmar och Öland - og Växjö.

För att konkritisere og exempelfisere hur världens centrum är där, du bor, kommer jag i denna bok att
använda vår by Skoghult som ett exempel på hur det är att leva på landsbygden.

Min erfarenhet är, att ju mer lokal man skriver, desto mer global skrivar man samtidigt, eftersom det finns
tusentals Skoghult'er i Sverige.

Precis, som det finns miljontals Skoghult'er globalt.
Texterna i boken skapar en lapptäcke av upplevelser, erfarenheter, förnimmelser, reflektioner,
personbeskrivningar, tankar, känslor, åsikter och kommentarer om livet på landsbygden.
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