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Patreon-backare under 2021
Alla backare får vara med där det tänks först. De är mina
superfans och hjälper mig att tänka rätt och se hur det
går med nya avsnitt av serien och mycket mer.
Utan backarna på Patreon hade det inte varit hälften så
roligt att göra Feltänkt. De är mina superfans som gör
det lite lättare inte bara ekonomiskt, men också
känslomässigt, att veta att det är inte bara en lite rolig
grej utan att det till och med är viktigt att göra den här
serien. Lite då och då får jag meddelanden som berättar
om det och det betyder jättemycket <3
Läs mer om vad Patreon är och hur det funkar i slutet av
boken. Kanske är du med på ett porträtt i nästa bok?

Backarna i kategorin Mest är de betalar 45 kr i månaden
för att vara med på den här resan. Till Mest!-backarna
gör jag ett fint porträtt i Feltänkt-stil. De får också lite
extra saker under året. Förutom boken (den du håller i
din hand) kan det vara saker som vykort, kalendrar och
annat smått och gott.
Backare på Mest!-nivån

Joachim Bergman - Björn Sonerud - Janne Fransson - Erik
Ambring - Henrik Kristensson - Thomas Olsson - Christian
Skogstad - Peter Eriksson Englund - Sina Farhat - Tobias
Eliasson - Rasmus Kaj - Johannes Dreyer - Magnus Hagelberg Dennis Molander - Erik Seborn
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I början av Patreon-äventyret gjorde jag porträtt till alla
backare på alla nivåer, för att jag ville. Nu är det ändrat
så att det bara är de på Mest!-Nivån som får det.
Backarna på Ännu mer-nivån är ganska glada ändå, de
får bland annat boken hemskickad till sig helt
automatiskt när det är dags för utgivning och då får ett
utskick med vykort under året. Här är de som hann knipa
ett porträtt innan jag justerade nivåerna:

Ännu mer

Max - Sara Sahlin - Henrik Ericsson - Albin Frödell - Martin
Gustavsson - Lisa Medin - hunden Sonja - Lena Hansson - Dan
Paxer, Maria Hedström - Randi Svedberg - Jimmy Graveley Marie Östergren - Carl-Axel Ambring - Karin Lundberg - Grethe
Österberg

Lite mer

Mikaela Börjesson - Mikaela Nordlund
- Sara Ludwig - Jeskar Hanmeier

Många bäckar små! Några av de som är med på Lite
mer-nivån har varit med sedan början och några av dem
hann få ett porträtt. Tack till er lojala superfans som
hänger med på den här resan. Jag är så tacksam och glad
för att att ni vill hänga med. Lite då och då hjälper ni mig
att tänka, och jag får lära känna er alla lite extra på
köpet. Tack!
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