Allmänna bildtankar från 2017
Ett urval

Till läsaren
Under hela 2017 publicerade jag på min hemsida foton med lite tankar med anknytning till varje bild. Totalt
blev det 71 sådana bildtankar. Samtliga finns på hemsidan ”Inga konstigheter” . De flesta bilder består av
foton med allmänna reflektioner. Arton av dessa finns i detta PDF-häfte
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V 49.
Blöt väntan på snö

I Göteborg med omnejd snöade det kraftigt runt 20-21 november. Bilden är dock tagen några dagar senare för
som brukligt är kom då tövädret och allt det vita försvann. Den göteborgska vätan tog över igen. Så har det
varit under många vintrar även om det kan knäppa till med kyla och snö rejält ibland och även under lite längre
tid. Hur som helst några plusgrader och fuktigt är det vanliga på västkusten så här års.
När snön och lite köldgrader kommer gäller det att raskt ta på vantar och handskar. Att så sker kan lätt ses
dagarna efter en liten snöperiod. Då ökar nämligen antalet tappade barnvantar och vuxenhandskar på
trottoarer och annorstädes.
Ja, så ligger de där i blötan såsom i väntan på snön. En del kanske tycker att det ligger det lite grå och sur tragik
över detta. Många menar ju att nu ska det vara vintrigt med snö och kyla. Visst några dagar under jul-nyår och
under februarilovet får det gärna vintra till sig. Under resten av vintermånaderna är dock mildvädret
välkommet. Så tänker jag i varje fall.

V 45
Tystnaden

TYSTNADEN från det manliga skådespelarkollektivet är beklämmande ynkligt efter de 456 kvinnliga kollegornas
upprop mot åratal av sexuella trakasserier och direkta övergrepp
Alla dessa självutnämnda manliga kulturgenier, som annars är så tröttsamt talföra, tiger nu. Så länge detta
tigande fortsätter sitter skiten fast på dem allihop. Om de i sin infantila upphöjdhet inbillar sig att de ska
komma undan publikens dom så begår de ett kollektivt misstag av gigantiska mått. Det är mer än hög tid att
alla ”stjärnor” träder fram, både de som är förövare och de som alltid uppträtt respektfullt mot sina kvinnliga
arbetskamrater. Imorgon kan sista akten gått och ridån fallit ner ackompanjerad av välförtjänta visslingar,
burop och ruttna ägg och tomater.
Jag låter här de ljusskyggas agerande symboliseras av min träfigur, "Herr Jordskott", som just är en sådan otäck
varelse som illsinnat smyger omkring i det fördolda och skumma

V 46 bild 1
Gatubild som överraskar

Obegripliga taggs och annat kladd på väggar, fönster och dörrar är inte det jag vill se i gatubilden. Den typen av
personliga utryck utan den minsta finess och ofta helt felplacerade är bara irriterande. Den ögonfröjd som finns
vid och på husen är ofta lätt räknade. När något sådant därför dyker upp blir det både överraskande och
glädjande. Det kan ibland finnas på någon annars grå husvägg men nu med intressant graffiti eller något annat
konstnärligt uttryck. Det kan även vara en vackert utsmyckad dörr, ett annorlunda fönster eller en fasad som
sticker ut. Ännu bättre blir det förstås när skönheten dyker upp på ett riktigt överraskande sätt.
Detta händer tex när man viker av i hörnet Tredje Långgatan/Värmlandsgatan i Göteborg. Här finns ett av
stadens tusentals el- och postskåp. Ibland kan dessa vara nedkladdade eller ha någon upplysande affisch på
sig, men oftast är de båda bara ”tråkgråa” och fula. Det undre elskåpet och det övra postskåpet mitt i hjärtat av
Linnéstaden är dock annorlunda. De är båda förvandlade till smakfulla och skickligt gjorda målningar. Det övre
med sina vykort ger en otvetydig signal om dess användningsområde. Det undre, dvs elskåpet, säger inget om
vad detta egentligen är till för. Däremot antyder det, att i närheten finns ett bageri. Jo visst, bara några meter
därifrån finns ett trevligt sådant.
Fyndigt, ögonfröjdande och hjärteglädjande tycker jag

V 39
Den 30 september 2017

30:e september i Göteborg och mina små strofer blir
Hösten är här
Vi kanske har slumrat
men har inget glömt
Därför slår vi tillbaka
mot giftets krälande ormar
I vår stad
står vi upp ihop,
går ut sida vid sida
Med en stämma hörs rösten
mot brunsvart gapande käftar
Även hos oss
är det goda värt försvaras
Vi är av alla sorter
men för livet är vi bara en
mot dödens stinkande skallar

Vi finns till
för kärlek och alla värden
som byggts i generationer.
Detta stora vackra står starkt
mot avgrundens blodiga stövlar
Göteborgare
igår, idag, imorgon
går vi samman
starka och enigt
mot ondskans hatande röster

V 38
Naturkrafterna och den lilla människan

Den ena orkanen efter den andra radas upp sig i världshaven. I dess spår uppstår förödelse av hela länder.
Massvis av människor skadas och många dör. Värst drabbade är lågt liggande öar varav en del riskerar att helt
förstöras.
Jordbävningar skapar kaos, fruktansvärda lidanden och enorma förluster i egendomar och människoliv. I dess
spår uppstår jättelika oemotståndliga flodvågor som dödar och förstör överallt där de drar fram.
Torka härjar tidvis i många delar av världen. Följderna är jordförstörelse och massvält. I andra länder leder
översvämningar till mycket allvarliga följder för människor, djur och natur.
En del hävdar, att dessa återkommande naturkatastrofer är de samma som alltid skett med jämna mellanrum.
Andra menar, att dessa katastrofer dock blivit värre och flera och att detta beror på klimatförändringarna med
den globala uppvärmningen som främsta orsak.
Jag vet inte vad som är rätt. Troligen är det inte antingen eller utan snarare både och. Ett torde dock vara
säkert och det är, att inte innebär den pågående klimatförstöringen att naturen mår bättre utan snarare att
den mår sämre. Bakom denna process finns säkert också den lilla människans långa och pågående förstörelse
av vatten och luft. Mänsklighetens respekt för naturkrafterna har varit och är helt enkelt usel. Detta trots att
alla vet, att när naturens krafter mullrar och drar fram med sin fasansfulla och oövervinnerliga styrka då är
människan i det närmaste försvarslös.
Det är just detta jag vill framhålla med min lilla träinstallation ”Naturkrafterna och den lilla människan”

V 36
Inte Pegasus men nästan…

Vid årets besök på Bohusländska Pilane var många verk imponerande, inte bara i sin utformning och placering i
detta stenrika gravfält utan också i sina uttryck. Storverket Anna var som kanske mest iögonfallande men även
”The Syrian Horse”av Mohannad Soleman fångade länge vårt intresse.
Varje år vi besöker Pilane och dess alltid spännande skulpturpark kommer samma fråga. Hur har dessa giganter
kommit hit och hur kommer de härifrån? Samma fråga ställde vi oss i år.
Plötsligt får vi svaret på Facebook. Detta kom från den ende helikopterpilot vi känner, nämligen Sebastian
Holst. Denne duktige man, som vi följt sedan han var barn, är en av landets mest erfarna piloter. Det är han
som lyfter den vackra hästskulpturen. Visst för det tankarna till den flygande hästen Pegasus från den grekiska
mytologin, men det är det inte, utan bara nästan alltså
Sebastian berättade, att han lyft bort allt utom en skulptur. ”Anna”, detta enorma landmärke högst upp i Pilane
står kvar även under nästa säsong. Så då får vi se henne igen för dit åker vi säkert även 2018.
Not bilden tagen av: Erik Lindström

’

V 34
Trä som talar har inte tystnat

Mitt somriga skapande av ”trä som talar” har ännu inte upphört. Ständigt ser jag nya möjligheter i de pinnar
och rötter jag finner eller får. Ja, just det får. Kolonistgrannar som uppskattar mina figurer och installationer
bidrar i en jämn ström med material. Det är så roligt och tacksamt när de kommer med sina grenar och
rotrester. Ofta med en tanke och några ord om vad de tycker att deras trägåvor ser ut som och betyder. Ibland
blir det åt det håll de funderat men ofta något helt annat.
Här är två av mina skapelser hittills under augustimånaden. Den t v ” Dags att sätta ned foten” anspelar förstås
på detta uttryck. Figuren ger en mening om att ” nu får det vara slut med det ena eller andra, nu säger vi ifrån”
. För min del gäller detta i synnerhet mot alla tokerier om att privatkapitalet ska få fortsätta göra profiter på
skattepengar i välfärdens verksamheter. Det är verkligen dags att sätta ned foten mot detta skamliga
utsugande.
Den andra, den t h heter ”Med ett hjärta av guld för alla”. Denna ger jag i alla sin välmening ändå en lite
tudelad innebörd. De är både en hyllning till dem som alltid är beredda att ge solidariskt stöd till alla som på
något sätt är reellt utsatta och förtryckta. Samtidigt är det ett litet ifrågasättande av det allmänt utslätande och
okritiska stödet till allt och alla. Dvs sådant stöd som biter sig själv i svansen när det visar sig att objekten för
stödet inte har rent mjöl i sina påsar.
Hur som helst, mitt trä tiger inte. Det fortsätter att i enskilda figurer och gruppinstallationer säga något om
tiden och dess problem och glädjeämnen. Välkomna att se detta i min utställning i Slottsskogskolonin

V33
En Amiral på vakt

Det är i första delen av augusti och de sista sommartecknen gör sig påminda. Det betyder bl.a. att de vackra
fjärilarna nu kommer på besök. Naturligtvis tittar den gula och pigga Citronfjärilen in. En och annan stor och
vacker Påfågelöga kan också fladdra förbi. Den ser sig omkring, kanske smakar på något gott eller dricker bara
lite vatten. Sedan är den borta snabbare än du hinner dra din mobilkamera och få igång den. Ja, så
missades den skönheten även i år.
Den eleganta Amiralfjärilen brukar dock inte susa förbi så kvickt. Den, eller ofta flera, tar sig varje år tid att
stanna ett tag i vår koloniträdgård. Inte konstigt för i augustisolen är den prunkande och helt ljuvlig. Sådan färgoch doftkraft kan inte ens en Amiral motstå. Här har jag fångat ett fint exemplar i givaktställning strax före dess
flygning in till oss. På närmaste kolonistgrannens lite medfarna grindstolpe satt den och vilade klar för att så ge
sig iväg till lott 73.
Visst är den ändå lite ståtlig, eller hur?

V 27
The Trump Wall

Min lilla installation vill visa hur president Trump fortsätter att bygga farliga murar mot omvärlden, mot
människor och mot alla humanistiska värden. Detta sker även före det att bygget startat på den märkliga
muren med solpaneler mot Mexico.
Trumps regim bygger murar mot sanningar om klimatförändringar, mot kvinnors rätt att bestämma över sina
egna kroppar, mot fri och rättvis handel, mot alla medborgares rätt till god sjukvård och mot erkända
vetenskapliga fakta på område efter område
Samtidigt med detta murbyggande krattar förstås Trump manegen för de redan rika och besuttna.
Skattelättnader för dessa grupper planeras och regleringar som underlättar för företagens rovdrift av miljön är
också på gång.
Det vi sett hittills är dock bara början av en fyra års lång period av den narcissistiske presidents oförutsägbara
politik. Det finns stor risk för en utveckling i USA präglad av mängder av bakslag för det amerikanska folket.
Om jag är oroad över utvecklingen?
Ja, naturligtvis och det tror jag alla demokrater och humanister bör vara

V 26
Om att använda ugglor

Ugglor, allt från Berguvar till Pärlugglar, är en fascinerande fågelart. Dessas mörkerseende och tysta
angreppsflykt i skymningen är imponerande. Med sitt lugna tittande sittande på en gren är det inte underligt
att ugglor fått stå som sinnebild för klokhet. De ger helt enkelt ett klokt intryck.
Ugglor är rovfåglar och det vet andra fåglar och djur. En sittande eller flygande uggla skapar därför oro bland
andra fåglar. Detta faktum har jägare i långliga tider känt till och utnyttjat. Så var det tex för min far, ”Järgarn”
som han kallades. På gården Basterås utanför Fritsla höll man på 40-50 talen allt som oftast en eller två
Berguvar i fångeskap. Detta skedde både för att kunna plantera ut ungar i markerna och för att använda uven
till jakt på kråkor och kajor. På den tiden kunde man åtminstone i Sjuhäradsbygden få minst 25 öre för ett par
kråkfötter. Här och var i landets olika kommuner finns skottpengar kvar för att skjutna fåglar och andra djur
som anses skadliga på något sätt. För nu drygt 70 år sedan var i varje fall skottpengar för skjutna kråkor och
kajor allmänt förekommande.
Hur kommer då en uv in i detta sammanhang?
Jo där i den västgötska idyllen tog min pappa med sig uven till en av de skogsbeklädda kullarna ute på de stora
åkrarna. Där fanns en träkoja med skjutöppning. Uven placerades fastsittande på en hög ställning i den
näraliggande skogskanten. Sedan smög pappa in i kojan och där hade han fritt skottfält ut mot den sittande
uven. Det dröjde aldrig länge innan kråkor, skator och kajor kom flygande för att försöka skrämma bort uven.
Pang, så sköt han den ena kråkfågeln efter den andra. Ibland kunde det faktiskt bli riktigt många. Därmed blev
det också ett litet tillskott i kassan. Ibland fick den lille grabben, Lasse, vara med vid dessa jakter. Det var stort
då.
Idag glädjer mig en annan betydligt fredligare ugglefågel. Den är gjord av lergods och hänger i vår luvliga
koloniträdgård fylld av blommor. Inte skrämmer den några kråkor eller skator utan strålar bara ut somrig glädje
och vänlighet. Det gillar jag.

V 22
Den fräcka trädgårdssnäckan

Det är månadsskifte maj/juni och nu prunkar det överallt. Det gror och växer. Doften av syrener, liljekonvaljer
och annat vackert glider omkring. Överallt flaxar och piper det i buskar och träd. Livet finns överallt. Det syns,
luktar, smakar och hörs.
I all denna grönskande livsglädje finns också kampen för överlevnad. Humlor och bin arbetar febrilt många
andra av vårens insekter likaså. Andra hungriga kryp kastar sig över levande byten av alla de slag.
En del slemmiga typer gnager och tuggar på blommor och blad, frukter och grönsaker. Utan att veta om det
förklarar de därmed krig mot oss stora och kampberedda fyrbenta varelser. Vårens och sommarens strid har
därmed inletts för att som vanligt pågå under hela den långa odlingssäsongen.
Värsta storätarna är förstås de spanska skogssniglarna alltså de sk mördarsniglarna. Dessa bruna tar sig upp i
land, krukor och odlingspallar. Där kastar de sig över allahanda grönsaker. Stridsmedlen mot dessa glupska
kryp är många, men de flesta varianter tycks gå bet. Den bruna snigelarmén kan visserligen decimeras, men
ändå verkar tillräckligt många överleva för att skada det gröna. Ge upp? Ingalunda, fortsätt kampen, testa nya
knep för att minska den bruna plågan. Det hjälper även om vissa snigelskador på grödorna inte kan undvikas.
En annan fräckis är den lilla trädgårdssnäckan. Denna är ingen snigel, utan just en snäcka med snigelartad
kropp med liten snäcka på. Den tar sig fram överallt och klättrar obehindrat i träd och buskar. Det är ingen
stormumsare men ger sig ändå på blommor och annat grönt. Deras klättrande tar dem till de mest märkliga
ställen. Min bild för vecka 22 är bevis på detta.
Här har en snäcka klättrat dryga en och en halvmeter upp på en hylla med mina träskulturer. Där har den
tydligen fattat speciellt tycke för installationen ” Mot alla fördomar om det annorlunda......eller Quasimodo och
Esmeralda”. Den lille fräckisen har dock inte nöjt sig med att titta på figurerna. Nej den har klättrat upp i
skrevet på Quasimodo och likt en pung satt sig fast där. Alltså en snäcka helt utan skam i kroppen. Fy på sig!

V 20
Nya träfigurer vårtalar

Kolonisäsongen är i full gång. För mig betyder detta inte enbart ett idogt snickrande, rensande, odlande,
gräsklippande och stimulerande umgänge. Denna härliga del av året är också den viktigaste perioden för mitt
skapande.
Nu blir det många goa stunder för mitt måleri. I mina planer för målarsäsongen finns enligt min egen mening
åtskilliga intressanta motiv att få ned på dukarna. Så det är bara att sätta igång när väder och vind tillåter
”kluddande” utomhus.
Min andra konstnärliga verksamhet har redan tagit full fart.
Detta är mitt arbete med serien: ”TRÄ SOM TALAR”. Här finns flera skapelser just nu under utveckling på min
arbetsbänk. Några är dessutom klara och står framme för åskådan av intresserade. Tre exempel visas på
bilderna. Det är den dryga metern höga stubbgubben. Kolonisten, tidskompositionen Tor och Tandagnissle
klara att strid mot ondskan och en programkommentar till Let´s dance
Kanske är du intresserad av att kolla dessa och hela samlingen i verkligheten? I så fall går det bra att besöka
Slottsskogskolonin i Göteborg och hörnet Gräslöksgången/Morotsgången. Kanske finns jag också där och då
kan det säkert bli en liten pratstund och annat trevligt.
Välkommen!

V 19
En Nostalgiresa värd att minnas

Så blev den ändå av, den där resan i barn- och ungdomens bygder. En solig men kylig måndag morgon i maj
träffades vi på Halmstads Central. Det var gode vännen Bengt Svensson och jag. Tillsammans hade vi bestämt,
att göra en dagsresa i minnenas värld i sydvästra Småland och vidare in i Sjuhäradsbygden och Borås. Det blev
precis så trevligt nostalgiskt som man någon gång mår väldigt bra av att göra.
I lagom fart uppför Nissastigen hamnade vi först i Rydöbruk, en liten ort norr om Hylte. Här besökte vi de
trakter där Bengts pappa fötts och vuxit upp i en vackert belägen bondgård. Som av en slump möttes vi på
gården av Bengts släkting. Denne drev fårskötsel i stor skala och blev förstås både överraskad och glad över
besöket. I gårdens kulliga omgivningar ringlade en sagovacker bäck med en tidstypisk bro. Det var en både
rogivande och spännande miljö och Bengts berättelser om bygden och pappan var givande.
Via Landeryd, där de gamla ”Järnvägshusen” naturligtvis förevigades hamnade vi efter att ha passerat omtalade
torvmossar, stugor och järnvägsövergångar till slut i Broaryd. Hit flyttade Bengt med familjen i tolvårsåldern.
Inte mycket såg nu ut som då. På 1960 talet fanns flera affärer, en bank, en levande järnvägsstation och mycket
mera. Nu var allt detta borta och även om det lilla samhället ännu är fullt med vackra hus andas miljön ändå
övergivenhet. Här samtalade vi intensivt om de olika minnen vi hade från samhällslivet då det en gång begav
sig.
Sedan bar det iväg de sex kilometrarna på oljegrusvägen mot Åtterås, min banrdomsby. Färden gick förbi
Broaryds försvunna fotbollsplan och sedan Samseryd. Därefter bredde de stora Åtterås ängarna ut sig runt om
oss. Väl över Österån stannade vi till vid dungen med milstenen där jag i yngre tonåren suttit och tittat på fåglar
så många morgnar. Visst knep det här till lite i hjärtat och det skulle komma mer av den varan under denna
färd.
Vårt nästa stopp var nämligen Brännesgård dit jag och mina föräldrar flyttade 1954. Den stora ladugården,
verkstaden och boningshuset fanns kvar. Mycket var dock förändrat. Bostadshuset ombyggt, hundgård och
hundhus borta och nya småhus inklusive en bastu fanns på plats. Här bor sedan många år Tauno och Marjatta
och naturligtvis välkomnade de oss såsom de goa människor de är. Tauno visade med glädje runt i de utrymda
och omgjorda utrymmena i ladugården. Marjatta bjöd också in mig att titta på vår gamla lägenhet. Här var det
renoverat och omgjort. Pappas rum hade försvunnit till förmån för ett större kök. I vardagsrummet hade

trappan ned till första våningen försvunnit vilket innebar att ett ännu större vardagsrum skapats. Jag berättade
förstås för Bengt om hur livet var och hur det såg ut en gång för länge sedan. Och visst, kändes det att gå runt
här på min barn- och ungdomsgård.
Så bar det av genom Åtterås byn med mig pladdrande och Bengt frågande och lyssnande. Väl nere i
Smålandsstenar var det dags för fika på klassiska men nu nya Göstas Konditori. Sedan en tur genom samhället
för att tala om hur det var och se hur förändringarnas vindar dragit fram. Här i samhället hade ju jag gått i
folkskolan, lekt, spelat fotboll och haft massor med äventyr. Här hade vi båda gått i realskolan samtidigt och
kunde därför komma ihåg lärare och händelser. Vi kände inte varandra på den tiden men tack och lov har vi på
äldre dagar rättat till den bristen.
Efter Smålandsstenarbesöket var det dags att styra mot Burseryd. Härifrån kom vi båda ihåg både marknader,
Västboloppet och Bokskogen. För min del fanns förstås mycket mera att berätta eftersom Burseryd en gång var
viktigt för mig eftersom Eva och bästa vännerna Ryno och Lena fanns där. Från Burseryd tog vi sedan en runda
ned till Tovasjö för att bekanta oss med Evas vackra barndomsgård. Här bullade vi upp på stenen för att äta vår
medhavda lunch men eftersom det började hagla blev vi istället inbjudna att luncha i köket hos Kristina. Efter
en trevlig stund där styrde vi kosan över Mjöhult där vi under Linus och Eriks barndom hyrde det underbara
”Knottebot”
Nu var klockan en bit in på eftermiddagen. Färden gick därför vidare över Skyarp, Håksvik, Östra Frölunda och
Svenljunga mot Borås. I den staden har Bengt fötts och sprungit runt som barn. Där har vi båda studerat
samtidigt på Borås Högre Allmänna Läroverk. Så självklart fanns här mycket att tala om och besöka. På vår väg
genom staden passerade vi nämligen både vårt gamla gymnasium och Bengts barndomshem och välkända
gator. Efter att sedan parkerat bilen vid Knalleland blev det så en härlig promenad in i och genom staden. Vi
strosade runt utmed Nissan och med utsikt mot Stadsparken mumsade Bengt i sig ugnsbakad potatis och
skagenröra och jag drack ett glas öl. Det gick inte att ta miste på att både Bengt och jag kände oss nöjda med
dagens upplevelser och gemenskap. Och nu var det dags att toppa dagen med en intressant allsvensk match på
Borås Arena.
Här möttes denna kväll Elfsborg, min gamla favoritklubb, och Malmö FF, skånske Bengts klubb. Efter en
intetsägande första halvlek exploderade spelet positivt i den andra. MFF var strået bättre och efter en stark
slutforcering vann de ljusblå med 2-1. Bengt var förstås glad. Färden till Götet gick sedan fort eftersom vi båda
var mycket nöjda med vår nostalgidag tillsammans. Roligt att detta blev av och att vi nu har ett nytt positivt
gemensamt minne.

V 16
Om ”storkyrkans” stilla avlövning

Den före detta statskyrkan är numera ett kristet samfund bland andra. Trots detta kallas det fortsatt för
Svenska Kyrkan. Visserligen är denna det överlägset största samfundet med sina drygt 6 miljoner medlemmar,
men denna ” storkyrka” är dock inte den enda svenska kristna kyrkan. Dessutom finns ett antal mindre svenska
kyrkor som tillsammans antas ha runt 470 000 medlemmar.
Bland dessa finns de s k frikyrkorna.
Detta är ett förlegat begrepp eftersom alla kyrkor numera står fria från staten och i den meningen är alla
samfund fria kyrkor. Bland de som nu liksom tidigare är fria är i varje fall enligt Wikipedia de medlemsmässigt
största Equmenia kyrkan ( metodister, baptister och missionsförbundare) 85 000, Pingstkyrkan 83 000 och
Evangeliska frikyrkan 34 000.
Det finns också en rad fria katolska och ortodoxa kyrkor. Även de är ju svenska kyrkor eftersom de bevisligen
finns i vårt land. De största bland dessa är den Romersk-katolska med 113 000 medlemmar, Serbisk-ortodoxa
27 000, Syrisk-ortodoxa 25 000 och Grekisk-ortodoxa 17 000.
Enligt vissa rapporter lär de samfund, som tidigare var de enda från staten fristående kyrkorna, ha tappat i
medlemsantal under 2000 talet. Hur det är med de ortodoxas och katolskas medlemsutveckling har jag inte
kunnat upptäcka. Däremot är det helt klart att den svenska storkyrkan fortsätter att likt ett lövträd om hösten
tappa medlemmar. I snitt har tappet varit 57 000 medlemmar om året den senaste tioårsperioden. Toppen
nåddes under 2016 då hela 90 000 trädde ur storkyrkan.
Från storkyrkans håll heter det, att en avgörande orsak till det senaste årets avlövning är den negativa
uppmärksamheten från media. 2016 avslöjade t ex Ekot, att höjdare inom kyrkan rest utomlands för flera
miljoner. Naturligtvis var det samfundets pengar som stod för kostnaderna. Detta slöseri med kyrkomedel
anses ha lett till att medlemsflykten blev större än tidigare.
Säkert har det kyrkliga svindleriet betytt en del, men av en särskild webbenkät från Nordsat riktad till 1 496
tidigare medlemmar ges en lite annan bild varför folk lämnar. Av de tillfrågade uppgav nämligen hela 40
procent av den flyktade skaran att deras avhopp berott på att de inte tror på Gud. Ytterligare 18% angav som
skäl att medlemskapet inte kändes meningsfullt och 17 procent lämnade av ekonomiska skäl.

Kanske det är så, att de 40 procent som lämnade även berättar en annan sanning. Det kanske är så att det är
just en sådan andel av storkyrkomedlemmarna inte tror på Gud. Totalt skulle det i så fall vara runt 2,4 miljoner
av storkyrkans medlemmar som inte är troende. De fortsätter ändå att vara medlemmar av andra skäl. Vilka
skäl då? Inte en aning!
Not I den religiösa världen sker dagligen allahanda vanvettigheter i olika religioners namn. Hur som helst är
den kyrkliga avlövningen och bristande gudstron bland medlemmarna naturligtvis ett problem för storkyrkan.
För alla icke troende är dock kyrkans medlemstapp positiva signaler. Denna visar ju nämligen att det finns
åtskilliga miljoner kloka icke troende människor. Detta är riktigt goda nyheter i en värld

V 15
Påsk i det sekulära landet

Ja, så är det då dags för ännu en religiös helg i det påstådda sekulära Sverige. För de allra flesta betyder dock
påsken vare sig kyrkbesök eller stillhet. Den blir i istället några extra dagars ledighet som kan användas till så
mycket annat än just diverse religiösa riter.
Skidentusiasterna kramar nu ut de sista åken i backarna. I trädgårdar jobbas det för fullt oavsett om dessa finns
vid villor, sommarstugor eller kolonilotter. Det påtas och räfsas, sätts och gödslas och eldas brasor så det står
härliga till.
Barnen har en veckas ledighet. Det ger möjligheter till att vara med i ett brett utbud av aktiviteter utan större
kostnader. Bland dessa är gratisleken att klä ut sig till påskkärring och gå runt och ”skrämmas” de flestas
favorit.
Ja, så äts det och dricks förstås riktigt rejält. Nu har godisfabrikanterna sin bästa tid. För mellan äggen, sillen
och snapsarna mumsas det godis i enorma mängder.
Det går ju också att vara lite måttlig. Några björkkvistar med lite påskpynt i en vas kan räcka, tycker jag.

V9
Det gåtfulla folket

Vi har dem överallt, nära och runt om oss. De finns i våra hem, på dagis, i skolor och i otaliga kulturella och
sportiga sammanhang. Många gånger ser vi dem klädda i små västar i gult, rosa, rött eller någon annan lysande
färg. Då håller de varandra ofta i händerna och de tycks leva i en gemenskap som slår det mesta. När dessa
färgstarka små personer är ute i naturen finner de äventyr överallt. De hoppar, springer, rullar, skuttar och
utforskar sin omgivning med alla sinnen. Nästan hela tiden pratar och skrattar de förstås så det står härliga till.

På bilden har detta ”gåtfulla folk” förvandlat en gammal trädstock till en plats att kolla in, krypa på, känna på
och fantisera om. Alla tycker det är lika spännande. Några är modiga och bestiger detta liggande stora trädtroll.
Andra rusar omedelbart till för att själva få uppleva den pirrande närheten. Någon avvaktar och är lite
försiktigare, men tar till slut mod till sig och deltar i bestigningen av härligheten.

Ja, så fortsätter dessa små individer att dag ut och dag in undersöka, lyssna, smaka och känna. Sakta formas
deras liv och med hjälp av trygghet och kärlek i omgivningen kan de alla flytta ut från det gåtfulla folkets planet
in i ungdoms- och vuxenvärlden. Det är allas vår plikt att hjälpa till med att skapa den trygghet och kärlek detta
småfolk behöver. Gör vi det blir deras flytt in i den nya världen lyckad och de kan fortsätta vilja och våga hålla
andra i handen i gemenskap, glädje och närhet.
Detta tror i varje fall jag. Så därför lyssnar jag också gärna emellanåt till just sången
”Det gåtfulla folket” med Olle Adolphsson.

V6
Ett klockfodral går ur tiden

Ett göteborgskt landmärke håller på att försvinna. Det är den en gång 86 meter höga och nu nästan 80 år gamla
byggnaden för gasklockan som rivs. Klockan som försett dagens innevånare och glatt deras blickar har inte varit
i aktiv drift sedan 1993. Under alla år sedan dess har det pågått en diskussion om vad som ska hända med
det energihistoriska tomma huset. Det har talats om att bygga om till bostäder och andra nyttigheter, men
tiden har rullat iväg och inget hänt vad gäller nya användningsområden.
När beslut till slut fattades om rivning var det för att ge plats åt andra byggnader. Rivningen skulle påbörjas
2015. Så blev det dock inte. Först var det diverse överklaganden som hindrade. Sedan var det ett par
Pilgrimsfalkar som satte stopp. Ingen rivning fick därför ske under deras häckningstid 2016 .
Operationen sköts upp till 2017.
Där är vi nu och ingen återvändo finns längre utan rivningen sker som planerat. Lite intressant med denna är
att den sker genom sänkning från botten och inte med rivning från toppen. Hur detta är möjligt utan att
klämma sig vet jag inte. Metoden betyder att det gått att följa den gradvisa höjdminskningen. Enligt ägaren,
Göteborg Energi, är en sänkning med drygt 60 meter planerad att ske till 9 februari.
Hur det gått med de planerna vet jag inte. Min bild av detta göteborgska ”Rundetårn” är från den 7/2 och då
märkte jag i varje fall en påtagligt kortare klockhus. Om allt följt planerna och jag räknat rätt så skulle det till
helgen finnas kvar omkring 18 meter av detta klockfodral. Så vill någon ta en bild av den stump , som ännu
finns vid Falutorget borta vid Gullbergsvass, gäller det att passa på i helgen. På måndag kan det vara försent.
Till denna rivning tänker jag trots allt.
Fanns det verkligen inte en större fantasi och kreativitet än att riva? Kunde det ändå inte gjorts något positivt
och bra för göteborgarna av denna unika byggnad? Jag tror det, men nu är det kört, tyvärr.

V5
Välkommen hem

En bild de flesta av oss känner igen. Snabbtåget, X2000, är på väg in på en station. I det här fallet är
det Göteborgs Central där järnhästen rullar in lagom fart. Det skulle likaväl kunna vara någon annan plats och
ett helt annat tåg. Vi har alla stått där och väntat på perrongen för att möta någon. Ibland, men inte ofta, har vi
förbannat förseningen och ramlat i fällan att skylla på SJ. När vi då gnäller som värst låter det som om vi menar
att förseningar är mer regel än undantag och att allt är SJ:s fel.
Detta gör vi trots kännedom om att av alla resor, oavsett med vilken typ av tåg de sker, anländer till 80-90% på
utsatt ankomsttid. Kritiserar SJ gör vi ändå vet att förseningar sällan är det företagets fel utan Trafikverkets. Det
är den myndighetens uppgift att göra allt som behövs för att järnvägsdriften ska fungera. Gör den av någon
anledning inte det, så är det sådana försummelser som oftast orsakar förseningarna.
Till Trafikverkets brister ska även läggas andra icke SJ relaterade orsaker till stopp och förseningar i tågtrafiken.
Det kan gälla påkörningsolyckor där djur, fordon eller i värsta fall människor utan lokförares skuld blir påkörda.
Det kan också uppstå förseningar efter direkta sabotage mot olika driftsfunktioner, kanske kopparstölder eller
hinder som placerats på rälsen. Ja, så kan det förstås även vara ett eller annat kraftigt oväder som tillfälligt är
orsaken till både inställda och försenade tågresor.
Tåget på bilden är med sina tolv fullsatta vagnar inte bara i tid utan några minuter för tidigt. Något som enligt
min erfarenhet är minst lika vanligt som att tåget kommer för sent. Nu står jag och ett trettiotal andra
väntande människor där i ändan av perrongen. Vi är en blandning av alla sorter precis som samhället i övrigt
och vi har ett gemensamt mål. Detta är att möta någon resenär, kanske bara en bekant eller kanske nära och
kära. Några av mina väntande kollegor vankar av och an oroligt, men de flesta står lugnt med förväntansfulla
blickar riktade mot det inkörande tåget. Jag är en av dem.
Och jag tänker
Vilken fantastisk del av samhället tågtrafiken är och vad glada vi ska vara att den finns kvar och fungerar.
Jag vill verkligen rikta ett stort tack till alla de som gjort och gör detta fina kollektiva transportmedel möjligt.
Tack till uppfinnarna, till rallarna som byggt vår järnväg och till tekniker och servicepersonal som håller igång
den. Framför allt tack till alla lokförare som i runt 160 år kört alla tåg. Deras ansvarsfulla arbete kan inte prisas
nog. En gång i tiden fanns säkert lokförarjobbet på tio i topplistan för åtminstone pojkars kommande
drömyrken. Jag tvivlar på att det är på samma sätt fortfarande.
-

Oj då, här står jag och låter tankarna flyga iväg. Passagerarna strömmar ju redan i en strid ström från

tåget. De drar sina hjulförsedda väskor i rask takt. En del småspringer, kanske de ska byta till ett annat tåg. De
allra flesta verkar kolla efter någon mötande. Framme vid perrongslutet blir det för en del både välkomnande
hälsningar leenden, kramar och pussar. Härligt att både höra och se!
Å, där kommer hon ju gående, min livskamrat.
Välkommen hem!

V1
Om olika murbyggare

I Göteborg och i många andra städer finns kvar flera hundra år gamla rester av stadsmurar. Bilden visar en del av
Kungshöjds murverk, som en gång omgärdade en del av staden inom vallgravarna. Det vi ser är bastionen Carolus XI Rex
från 1600-talet som med sina mäktiga murspetsar försvarar mot väster.
Varje gång jag passerar imponeras jag över detta enkla, men ändå imponerande byggnadsverk. För mig kommer då aldrig
upp tankar om storgubbar och soldater, Nej, jag tänker på dem som med sina händer och enkla verktyg faktiskt murade och
reste denna försvarsmur. Det är de och alla andra efter dem som med hårt slit och stora umbäranden har byggt alla
byggnader i detta land. Utan dessa fantastiska murare, snickare, betongarbetare, ställningsbyggare, takläggare och andra
skickliga yrkesarbetare hade det inte funnits vare sig bostäder eller några andra byggnader. Dessa generationer efter
generationer byggnadsarbetare tillhör i sanning dem som byggde landet.
Detta kan inte sägas om alla de som idag bygger allt fulare murar mellan och mot människor.
I samma stund som det byggs murar mot flyende människors rätt att få skydd rivs också stora hål i den humanitet och
solidaritet som länge präglat alla progressiva krafter vårt land.
I samma stund som rasistiska och islamistiska mörkerkrafter bygger murar mot mänskliga rättigheter och människors lika
värde försöker de också riva ned samhällets fundament, friheten och demokratin.
Ära åt alla de som på olika arbetsplatser runt om i hela landet har byggt och bygger vårt land. Skam åt alla de som reser
murar och förstör den samhälleliga gemenskapen och river ned de värden generationer stått upp för.

