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Till läsaren
Detta är en bok om mig och lite funderingar om livet då och nu. Bakgrunden till behovet att
skriva ”min historia” är upptäckten av att jag vet alldeles för lite om mina föräldrar och
generationerna före dem. De berättade aldrig särskilt mycket om sina liv, upplevelser och
tankar. Jag frågade dem heller aldrig riktigt ingående om detta och nu är det sedan länge för
sent. En sådan brist vill jag inte att mina efterkommande ska behöva känna när jag inte finns
längre. Deras frågor om vem jag var ska åtminstone få några svar i denna bok.
För att projektet skulle ros i hamn bestämde jag mig för att under hela 2016 skriva minst en
fundering varje dag. Dessa publicerade jag på min hemsida ”Inga konstigheter”. Via min FBsida länkade jag också varje dag till den sidan. Totalt blev det 377 små funderingar om allt
och lite till. Så länge hemsidan finns kan samtliga dessa hittas och läsas där.
I det samlade materialet har jag gjort en ordentlig rensning. Det mesta som varit tidsbundna
åsikter om politik och andra områden har tagits bort. Kvar finns i den här boken 180-talet
artiklar inklusive lite nyskrivet. Det senare gäller t ex bokens sista korta avdelning som
presenterar lite av min amatörkonst.
Större delen innehållet är berättelser och tankar från och om mitt liv. Den andra mindre delen
består av funderingar över ett spektrum av både allmänna och specifika frågor. Även om det
skrivna inte på något sätt är fullständigt ger de nog ändå ett hyfsat svar på den framtida
frågan: ”Vem var han egentligen?”
Alla artiklar och förekommande dikter är kompletterade med bilder. Dessa består i första hand
av foton jag själv eller någon närstående har tagit. De flesta bilderna har en direkt anknytning
till respektive artikel. Många av bilderna blir genom detta en kompletterande information om
mig, mitt liv och mina tankar.
Många har under min skrivarresa bidragit med goda råd, tips och trevliga kommentarer. En
särskilt tackkram ger jag min livskamrat, Eva, vars synpunkter och stora tålamod med mitt
skrivande har varit ovärderligt. Varmt tack riktar jag också till andra nära och kära som med
goda idéer, sakinformation och bilder varit till fin hjälp. Stort tack blir det också till de vänner
som emellanåt läst, gillat och kommenterat mina alster. Av dessa vill jag rikta ett stort tack
till vännerna Bengt Svensson, Ingmar Karlsson, Marianne Bernhardtz, Git Metze och många
flera vilkas återkommande läsande och kommenterande har varit till stor nytta och glädje. Till
slut också ett särskilt varmt tack till vännen Carin Linnér för fin hjälp med korrekturläsning
och för goda råd.
Göteborg våren 2017
” Lasse-kurator”
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Passerade
Några enkla strofer om en människa, som brinner, slocknar och sedan är borta, nedtecknade
en morgonstund till årets näst sista dag 2016
Ljöd genom stormorkanen
Brak, knak, ett brus
Flög över morgonmarken
Örn, löv, ett sus

Njöt i värmefamnen
Hon, allt, ett rus
Dött i åldringsdalen,
kvar ett utblåst ljus

Flöt i virvelfloden
Harr, gren, ett krus
Smög i rosenskogen
Räv, mård, en lus

En kämpande människa
passerade
och var en milliblinkning
senare borta

Sjöng i talarsalen
Falk, mes, burdus
Röt i mummelraden
Varg, hund, en mus

Avtryck i sanden en stund
sedan minneslugn tystnad!
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Ur mitt liv
I Mina rötter
Här följer några tankar om mina rötter. De handlar lite om de generationer som varit före mig,
och om de platser där jag haft min uppväxt. Här finns också någon allmän betraktelse om
såväl människor som boenden under barn- och ungdomstiden

Från statarlänga och torpstuga
Jag är kommen ur de hårt arbetande och fattiga människornas värld. På den skånska slätten
och i det kulliga mjuka landskapet i västgötska Fritsla finns mitt ursprung.
Paret på bilden till vänster är mina farföräldrar. De levde stor del av tiden tillsammans i en
statarlänga i byn Råga Hörstad utanför Landskrona. Där fostrade de sju barn varav min pappa,
Oskar, var en. Utkomsterna kom mestadels från hårt slit på det näraliggande godset.
Mannen och kvinnan till höger är mina morföräldrar. Under en lång tid av sin gemensamma
tid på jorden bodde de på torpet Hästhagen utanför Fritsla. Även de hade en stor barnaskara
att försörja och fostra. Sex barn samsades i den lilla stugan. En av dem var min mamma,
Kerstin. Mitt hjärta fylls av ödmjuk kärlek och ömhet vid tanken på de två parens kamp för
överlevnad och för att de trots alla umbäranden höll samman och kämpade på till livets slut.
Så tack Edvard och Matilda, tack Johan och Anna
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Hon borde berättat mycket mer
Min mamma, Kerstin, föddes revolutionsåret 1917 och skulle nu vara över 100 år om hon
levt. Årtalet var hon alltid noga med att påpeka och för mig då ofta med tillägget att hon
”därmed också var född samma år som CH Hermansson”.
Kerstin växte upp i det vackert och högt belägna torpet, Hästhagen, en bit utanför Fritsla. Som
i de flesta torparhem fanns där en stor barnaskara. Det var min mamma med tre systrar och
två bröder. För att klara alla dessa var min mormor mestadelshemmafru.
Torpet kunde inte ge mycket mer än vad ett par grisar, någon ko, höns och emellanåt någon
kalv innebar. De små åkrarna och tegarna runt stugan kunde inte föda mer än dessa få husdjur.
Familjens huvudinkomst var morfars lön från hans anställning vid "Stommen", den stora
förläggaregården som dominerade marken i Fritsla. Kerstin beskrev alltid sin barndom som en
mycket lycklig tid trots den ekonomiska fattigdom hon växte upp.
Vi barn tog alltid hand om varandra och vi hjälpte alltid till hemma. Vi var också väldigt
sparsamma., betonade hon alltid. Kerstin älskade att gå i skolan och var nog också den i
syskonskaran som hade det bästa läshuvudet
Hon hann dock inte utveckla sina talanger så länge. Det blev några års fabriksjobb inte
mera. Som nittonåring träffade hon nämligen en stilig och betydligt äldre man. Kärlek
uppstod och det blev snabbt giftermål och det första barnet kom snart därpå. Från den dagen
var det i första hand ett hemmafruliv som gällde, något som var den vanliga vägen för gifta
kvinnor i mitten av 1930 talet.
Det var tuffa första år för Kerstin. Med snart ytterligare ett barn, tidvis ensam under kriget och
knappa ekonomiska förhållanden fick hon satsa allt för att få det att gå ihop. Hon var då. och i
hela sitt liv, tryggheten, lugnet och den kraft som höll samman familjen. Med små medel hade
hon alltid förmågan att göra det fint och mysigt och se till att vi barn hade det viktigaste och
nödvändigaste. Hon var också den lyssnande och inkännande som alltid såg våra speciella
behov och problem
Blandat med alla vardagliga göromål fanns hos Kerstin alltid en längtan efter att lära sig mer
och kunna mera om allt. Trots bristen på religiositet tyckte hon det var viktigt att ha läst hela
Bibeln. Hon var den vetgiriga socialisten och humanisten, den som läste de viktiga böckerna
och lyssnade på de upplysande radioprogrammen. Det var hon som gärna talade om Göran
Palms ”En orättvis betraktelse”, Maja Ekelöfs ”Rapport från en skurhink” eller C H
Hermanssons ”Monopol och storfinans, de femton familjerna”. Dessa var några böcker hon
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tycktes särskilt ha tagit till sitt hjärta. I och med att hon själv läste mycket, stimulerade hon
också mig till läsning, bildning och studier. Detta moderliga stöd förblir jag för alltud djupt
tacksam för
För mamma blev flytten från Västergötland till Småland något som gjorde ont. Det tog lång
tid innan hon accepterade och anpassade sig till att det var där livet skulle fortsätta. När hon
väl släppte sin hemlängtan blev dock den småländska gemenskapen positiv även för henne.
Då blev hon fullt ut den älskade mamman, mor- och farmodern som alltid fanns där med sin
omtanke, känslighet och värme.
Mycket blev säkert inte som Kerstin en gång drömde om. Naturligtvis hade hon en klart större
kapacitet än att vara hemmafru. Hon ville nog försöka något nytt på äldre dar, men modet
svek. När jag talade med mamma under livets skymning om detta var hon dock inte bitter
över att inte alla drömmar hade nåtts. Hon visste att hon betytt mycket för nära och kära och
det var nog ändå det viktigaste för henne.
Efter det att hon gått bort 2004 har jag många gånger tänkt att jag borde frågat mycket mer.
Hon borde fått berätta ingående om barn- och ungdomen, om de svåra krigsåren, om
politiska brytningstider, om viktiga upplevelser och om tankar och känslor hon haft
genom livet. Det blev inte så. Det saknar jag och är lite ledsen för.
Not: Bilden: En stolt och glad mamma, som det lyser om när sonen, Lasse, tagit studenten 1967

Min pappa, ”Jägarn”
En härlig högsommardag 1946 står en leende pappa med sin lille son i famnen. Denne var då
ett drygt halvår gammal. Sonen var efterlängtad. Några år före Andra världskriget hade
hustrun fött två döttrar, men sedan hade alla planer på flera barn skjutits på framtiden. Pappan
är på bilden snart 39 och åren före hade också han varit en ”soldat någonstans i Sverige”.
En barnvagn i tidens modell, vit med träsidor, syns skymta framför paret. I bakgrunden böjer
sig ett skuggande träd, kanske en björk. Pappan och barnet står på en liten kulle. Bakom och
nedanför dem syns en väg med synliga hjulspår. Vägen ringlar bort mot skogen, som har en
god blandning av löv och barr. I skogsbrynet vid vägens slut ses konturerna av ett mindre hus.
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Tittar vi sedan noga i bakgrunden till vänster om pappans hatt kan ytterligare små byggnader
skönjas. Av det vi ser kan vi dra några slutsatser.
Pappan är en arbetets man. De uppkavlade gråvita skjortärmarna och de muskulösa armarna
tyder på detta. Byxorna är dock inga blåbyxor utan av skärningen på fickorna och det vi kan
se av formen så kan det handla om ett par s k ridbyxor av enklare snitt. Sen har vi förstås
hatten. Solen skiner, men huvudbonaden är verkligen inte någon solhatt. Den är heller ingen
traditionell arbetskeps. Hatten måste därför ha en annan förklaring. Den skogliga
omgivningen kan vara till vägledning. Pappan är troligen bekant med både handens arbete och
med skogens mysterier. Kanske bär han hatt varje dag oavsett det är arbete eller helgvila eller
gåbortsfint. Naturligtvis olika hattar, men ändå.
Jo, då. Denne hattprydde och stolte man var en av landets få ”Yrkesjägare”. Sådana
anställdes av rika personer vilka hade ett stort jakt-, hund- och viltvårdsintresse. Uppgifterna
för denna lilla yrkesgrupp var många och varierande. Det handlade om att föda upp, sköta och
träna jakthundar av skilda slag. Till arbetet hörde också att föda upp och sälja eller plantera ut
olika jaktvilt. Det kunde vara fasaner, rapphöns, tjäder, harar och kanske även hjortar och
rådjur. Vanliga uppgifter kunde också vara, att organisera och medverka i större jakter och
vårda skogen så att denna var jaktvänlig d v s med bra jakttorn, stigar och ”pass-platser”.
Pappan på bilden jobbade med precis alla dessa uppgifter. Därför fanns livet igenom alltid
olika typer av jakthattar på hans huvud.
Den vackra omgivningen vi ser på bilden är från Basterås gård strax utanför Fritsla i Marks
kommun. Gården, som har anor bort till 1700-talet och tidigare, är en s k ”förläggargård”.
Detta namn talar inte om att ägaren varit i bokbranschen. Nej, den ursprunglige ägaren har en
gång i tiden gjort sig en rejäl hacka på lågavlönade väverskors och sömmerskors arbete och
kanske också på att organisera gårdfarihandel i större skala. Sådana nyrika personer ville
naturligtvis bo ståndsmässigt och därför byggdes, i brist på herrgårdar i Sjuhäradsbygden,
istället stora tvåvåningshus av trä. Utöver den stora huvudbyggnaden fanns dessutom ofta en
större ladugård, andra gårdshus och arbetarbostäder. I Basterås fall fanns också på 1800-talet
flera byggnader och en stor dammanläggning för det stora färgeriet på gården. Allt var förstås
omgivet av relativt stora skogs och/eller åkerområden. Över tid har naturligtvis Basterås både
brunnit ned och byggts upp, bytt ägare och användningsområde. Från 1900-talets början och
några årtionden därefter var gården Fritslas fattighus. Vid tiden för bilden ägdes dock
fastigheten av en textilfabrikör med ett brinnande jaktintresse. Därav mannens anställning
som yrkesjägare på gården.
I bildens bakgrund är det inte vilket hus som helst vi ser. Nej, detta är ett hundhus och utmed
hela skogsbrynsbacken finns åtskilliga hundgårdar och hundkojor. Här fanns från 30-talet och
framåt både många och riktigt bra jakthundar. Ett trettiotal hundar var inte ovanligt. Mannen
på bilden var den som vårdade och tränade alla hundarna. De var en stor del av hans liv. Och
hans stora engagemang för hundarna höll även på att kosta honom hans liv. I mitten av 1930talet inträffade nämligen en häftig brand i det dåvarande hundhuset. Vid branden fanns 19 fina
jakthundar inne. 15 omkom i lågorna. En klarade sig genom att hoppa genom ett fönster.
Med fara för sitt eget liv lyckades den stilige yrkesjägaren rädda tre av de finaste hundarna
Jag tänker att det var en stor lycka att han klarade sig. För om han inte hade gjort det så
hade inte den lille pojken på bilden kommit till världen. Då hade inte heller detta foto på min
pappa och mig blivit tagen.
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Med två äldre systrar
Över tid har skrivits åtskilliga spaltmil om alla former av syskonskap. Brödraskap, systerskap,
relationer bröder och systrar, problematiken att vara yngst, äldst eller ett mellanbarn har
beskrivits och nagelfarits på många sätt. Både stark syskonkärlek respektive kraftiga
syskonkonflikter har presenterats i böcker och filmer. Det har problematiserats och
psykologiserats åt alla håll och kanter. Inget av detta är särskilt märkligt. Alla som har syskon
har ju bara dem och de finns med i livet utan att vi kan göra något åt det.
För min del har jag lyckliggjorts med två syskon, båda 8-9 år äldre systrar. Även om pappa och
mamma självklart är de enda skaparna av lilla mig, så framhåller åtminstone en av systrarna sitt bidrag
till min tillkomst. Hon säger sig nämligen ha bett till Gud om att få en lillebror och hon fick ju faktiskt
det hon bad om

Åldersskillnaden mellan mig och mina systrar betydde naturligtvis att vår gemenskap blev
begränsad. Mina lekintressen gick väl inte precis helt ihop med deras. När jag började i skolan
var ju systrarna inne i de första tonåren och jag tycker mig minnas att deras beteende då var
en smula märkligt. Hur som helst har jag annars inte annat än goda minnen eller inga minnen
alls av mina systrar. Inte blev jag vare sig retad eller hunsad av de mycket äldre och klokare
systrarna utan jag blev nog lämnad ifred för det mesta, som det sladdbarn och den mammas
och pappas gullgosse jag var.
Det blev också så, att systrarna flyttade hemifrån när jag inte var i mer än 10-årsåldern.
Därmed var de liksom inte med när jag genomgick mina stora förändringar i tonåren. På så
sätt blev mitt liv väldigt likt deras som alltid varit enda barnet. Sedan systrarna flyttat ur boet
kommer jag nog mest ihåg dem som snygga, trevliga och mycket uppskattade besökare under
storhelger och sommaren. När de sedan bildade familjer blev förstås dessa träffar ännu
roligare och efterlängtade. Idag känns det väldigt fint att ha en god och nära relation både
till mina äldre systrar och deras härliga barn och barnbarn. Något som jag önskar alla ska få
uppleva som begåvats med syskon av det ena eller andra könet

8

En riktig älgjägare
Varje höst är det dags för älgjakt om än på lite olika tider runt landet. Först gäller ett par
dagars allmän jakt, men sedan är det bara licensjakt som får ske. Någonstans mellan 85- och
90 000 älgar brukar fällas. Antag att det med både kalvar och vuxna djur handlar om 200 kilo
kött per skjuten älg så blir det sisådär mellan 17000 och 18000 ton älgkött. Det är mycket och
handlar om stora pengar. Det är dock inte gratis för jägarna. För varje vuxet djur finns
nämligen en avgift på ca 900 kr. Länsstyrelsen i varje län administrerar dessa avgifter och
håller reda på antalet fällda älgar.
Som barn till en yrkesjägare blev det att i tidiga år följa med ut på jakt. Oftast följde jag pappa
i hasorna men ibland fick jag stå på pass utan bössa eller gå och släppa hundarna på lämpligt
ställe. Denna ordning gällde förstås bara jakt på rådjur, hare, räv eller fågel.
När det kom till det verkliga storviltet d v s älg var det helt andra regler som gällde. Då var
det både många jägare, flera hundar och ibland en grupp s k drevkarlar. Jag fick redan i unga
år på 50-talet för första gången vara med vid en sådan jakt. Detta skedde på gården Basterås i
Fritsla. Där var skogarna stora och älgarna många och jaktorganisationen var därefter. Och
före jakten var det tradition att ställa upp för foto. Ett sådant ser ni ovan, med mig med kaxigt
korsade armar.
Mycket strikta regler gällde för vilka pass jägarna skulle besätta liksom hur, var och när
hundar skulle släppas. Några drevkarlar fanns däremot inte, men fem hästar med ryttare
fungerade som pådrivare av viltet. Då detta var före mobilers och walkie-talkies användes
andra signaler. För detta ändamål brukades både jakthorn och visselpipor.
Självklart tyckte jag det var spännande och min roll var att finnas vid min pappas sida på hans
pass. När vi var på plats hördes efter ett tag en jakthornssignal och det betydde att jakten var
igång och att hundarna släppts. Det dröjde faktiskt inte lång tid förrän hundarna gav skall
framför oss. Rätt som det var verkade hundarna skälla på ett och samma ställe. Älgarna hade
då stannat och hundarna gav ståndskall. Sen bar drevet iväg igen och spänningen steg
dramatiskt. Efter ytterligare någon kvarts drev small det tre gånger en bra bit till vänster om
oss. Vi rörde oss dock inte från vårt pass förrän en ny hornsignal förklarade att jakten var
över. Hela äventyret hade väl tagit ett par timmar av förmiddagen.
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När signalen om upphör ljudit gick jag och pappa mot den plats där skotten hörts. Väl framme
såg jag två döda älgar, en tjur och en ung kviga. Alla i jaktlaget var där och var glada och
nöjda över att jakten slutat så framgångsrikt. Jag delade den glädjen och kände att jag var en i
de storas gäng.
Efter flytten till Småland blev det sedan endast sporadiskt deltagande i älgjakterna. Nu som
drevkarl. Jag kände inte riktigt den rätta entusiasmen över dessa upphaussade jakter och
avstod gärna.
Min pappa däremot fortsatte att tillhöra de stora älgjägarna. Detta visades om inte annat av att
han på älgstudsarens kolv slagit in en silvernit för varje älg han skjutet. Dessa, runt trettio
stycken, hade han placerat så att de bildade bokstäverna O A J för hans namn Oskar Arvid
Johansson. Hans stolthet över detta och hans starka status i jägarlaget gick inte att ta miste
på. Jag var väl kanske inte så imponerad även om jag vare sig visade eller sa något om det.
Däremot gladde det mitt hjärta att se pappas alltid lika stora entusiasm när det var dags för
jakt på skogens konung.

Häggådalens pärla
Under mina första åtta levnadsår busade jag runt i Fritsla eller närmare bestämt på Basterås
gård. Orten är förstås nu långt ifrån det samhälle jag växte upp i på 40- och 50-talet. Fritsla,
som tillhör Marks kommun är beläget i den ringlande Häggåns dalgång. Ån med sin fors mitt
i samhället har sedan urminnes tider varit viktig för människors liv i dalen. Här har samhället
vuxit och glänst och genom de många människornas arbete förvandlats till Häggådalens
vackraste pärla.
När jag var barn fanns där fortfarande Firma Wingqvist, ett av landets största väverier. Då
dominerades ortens mark av förläggaregårdar, där Stommen med sina ladugårdar och
hästgårdar tog en stor plats i centrum. Där låg direktörens stiliga Villa Bjälbo som ett slott
mitt i byn. Då var det liv och rörelse av människor, bilar, stor tågtäthet och även hästskjutsar.
Då fanns Berlings speceriaffär, charkuteriet i backen ned till stationen, den ståtliga folkskolan
på andra sidan järnvägen, biografen strax före bommarna och mycket annat. Allt fantastiskt
intressant och stort för en liten grabb.
Vi hade ingen bil, men det blev ändå många resor för mig ned till samhället utefter den
krokiga och backiga Basteråsvägen. Ibland fick jag sitta bak på pappas cykel, men ofta blev
det att resa i en liten hästjigg med pappa vid tömmarna. Mitt minne säger mig, att då var det
nästan alltid solsken och varmt. På färden ned till byn kan jag än idag höra när han på sitt eget
speciella sätt visslar favoriten ”Trolleboschottis”. Jag kan också för mitt inre känna dofterna
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från de stora ängarna vid sidan av vägen och se när vi passerar Gardinfabriken och över
Häggån med sitt rika kräftbestånd. Väl nere i Fritsla var allt spännande och stort. Det var här
så mycket skedde för första gången. Här såg jag min första film på bio, premiärbesökte
provinsialläkaren och tandläkaren och här fick jag min första hårklippning. När jag sedan
började skolan blev det många roliga men jobbiga cykelturer upp och ned för backarna mellan
Basterås och ”byn”, som samhället ofta kallades.
Det var i Fritsla som jag också för första gången kom i kontakt med de vuxnas fotboll. Visst
hade jag redan i låg ålder en boll som jag älskade och spelade med, men att få se män spela
var riktigt stort. Första gången jag såg detta var genom en kikare. Min pappa, som själv spelat
och var mycket fotbollsintresserad, hade inte alltid tid att cykla till samhället och se det
brandgula Fritsla IF spela. Istället gick han, med mig i släptåg, upp på ett högt berg invid
gården. Därifrån kunde han sedan se matcherna nere på Häggåplan genom sin kikare.
Naturligtvis fick även jag titta ibland.
Sen kom då den dagen när pappa sa att vi skulle cykla ned och se fotboll. Och det var inte
vilken match som helst. Fritslaspelaren Yngve Brodd, landslagsman, proffs och OS medaljör
i Helsingfors 1952, skulle förstärka Fritsla i en vänskapsmatch. Häggåplan, som låg utefter
vägen till Kinna, var omgärdad av ett högt rödmålat träplank och hade en tidstypisk träläktare.
När jag, med min hand i pappas stora näve, kom in och såg den härliga gräsplanen och allt
folk som var där, bultade mitt hjärta av spänning. När sedan matchen kom igång och spelet
böljade fram och åter var min lycka nästan överväldigande. På toppen av all glädje råkade
bollen dessutom en gång rulla över sidlinjen mot mig. Jag var redo och när den kom kickade
jag till den ordentligt. Efteråt kändes det därför som om jag själv hade varit med och spelat.
Allt var helt underbart. Det var sommar, fotboll för första gången och pappa.
Så, Fritsla, tack för att jag fick uppleva en del av min barndom i din närhet och i den vackra
Häggådalen

Hem till byn
När vår familj 1954 flyttade till den lilla byn Åtterås i västra Småland var jag inte glad.
Efterhand visade det sig dock att även en liten bondby med alla sina begränsningar kan ge
glädje och trygghet.
Byn har anor långt bort i historien men då under namnet Aleros, vilket på småländska betyder
ungefär ”området med sankmarker och bevuxet med alar”. Byabönderna blev efter hand
mycket stora markägare. Deras skogar och övriga ägor sträckte sig som mest fyra km ända
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ned till Nissans strand i Smålandsstenar. Minnen av detta finns kvar då delar av samhället
fortfarande bär namn efter de Åtteråsgårdar som ägt marken. Åt andra hållet sträckte sig byn
ytterligare några km till Österån, som trots namnet ligger väster om byn. Numera är markerna
mindre men Åtterås skogar, ängar och åkrar täcker ändå en mycket vid areal. Särskilt de
vidsträckta åkrarna ända ned till Österån imponerar. Byn var och är sådan att det går utmärkt
att köra eller gå runt via Burserydsvägen på byns ena sida och via Broarydsvägen som ringlar
genom byn. Båda är sammanlänkade med en liten "tvärsöverväg" så att byn kan nås från alla
håll.
Vid tiden för vår ankomst fanns i byn 15-talet gårdar och nästan alla var då i fullt bruk. De bar
då som nu namn som Norrbygårdarna, Jeppagårdarna, Madegårdarna, Bäckegårdarna och så
Brännesgård där vi bodde. Bostadshusen där det bodde människor var dock över tjugo. När
jag i minnet räknar över antalet byinvånare stannar dessa på strax över 70. Av dessa var en hel
del släkt med varandra. Över 30 av de boende var i tjugoårsåldern eller yngre. Runt hälften av
dessa var barn i min ålder d v s i 7 till 10 års åldern. Där fanns alltså en hel del lekkamrater
och sedan i tonåren en hel del äldre ungdomar att lära av och ha trevligt med.
Livet i byn bestod dock inte så mycket av lek och fritid. Det arbetades hårt och i tidig ålder
fick även jag vara med och hässja och bärga hö, gallra betor, plocka potatis och mycket annat
som hörde ”bonnalivet” till. Vår familj, som levde av pappas lönearbete med viltuppfödning,
träning av jakthundar och skogsvård, hade mycket att sköta om, men att ställa upp för
bönderna och tjäna lite extra var också viktigt. Att hjälpa varandra var nämligen en självklar
del av bygemenskapen.
Till gemenskapen hörde också, till vår familjs fasa, de s k rotepredikningarna där prästen
förhörde oss barn om budorden och katekesen. För de kyrksamma byborna i övrigt var dock
de här prästbesöken inget de tog lätt på. Den religiösa överhögheten var för dem ännu något
att ta på allvar och akta. Trevligare var då de återkommande kafferepen som vandrade runt
bland gårdarna. Då vankades det sju sorters kakor, ofta den översöta mockatårtan, handarbete
för kvinnorna, rökning och en konjak för männen och lek för oss barn.
I barndomen blev det om vintrarna mycket skidåkning i den stora backen mitt i byn, skridsko
med hockey eller bandy på isarna i stora mossen eller på de översvämmade och frusna
ängarna vid Österån. På våren samlades till en stor påskbrasa och då var det också mycket lek
vid bäckarna. Eftersom jag var naturintresserad var jag om vårarna en flitig fågelskådare på de
vidsträckta ängarna. Somrarna bestod förutom arbete av fotboll, ”burken” och andra lekar.
Ibland gjorde vi egna tivolin och så var det förstås dagliga bad i Samserydssjön. Om hösten
var det bär- och svampplockning och hyddbyggande i skogsdungarna som var vanligast.
När de tidiga tonåren var inne tog de äldre grabbarna med mig på dans i folkparker och på
logdans. En ny värld med flickor öppnade sig. Efter lördagarnas dansturer var det sed att
grabbgänget gick en söndagspromenad runt byn och utvärderade. Ofta satt de då på något av
mjölkborden som kantade vägen genom hela byn. Jag var förstås redan i 15-årsåldern både
invigd och med. Grabbgemenskapen dominerade och byns tjejer höll sig på sin kant. Något
större intresse mellan könen i byn fanns inte. Betydligt mer spännande killar och tjejer fanns
ju på betydligt längre håll i samhället och andra ställen.
Efter ett par år i grabbgruppen var det jag och en några år äldre kille som mest höll ihop. Då
blev allt ännu mer spännande och mindre traditionellt. Samtidigt med detta mötte jag också
min Eva. Kärleken, mina studier, läsningen och fotbollen tog då över mitt liv. I 18-årsåldern
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lämnade jag helt livet i Åtterås bakom mig. Det hade blivit för trångt och för litet helt enkelt.
När jag tänker tillbaka på min ”byaperiod” är det förstås de ljusa minnena som dominerar och
är viktigast. Det fanns dock andra sidor av bylivet som var svårt för mig och mina föräldrar att
klara av. Där fanns en grå småborgerlig konformitet både politiskt och religiöst och med detta
tillhörande fördomar som var svårt att stå ut med. Den som inte helt passade in kunde hamna
utanför. Elakt skvaller om den ena eller andra var inte helt ovanligt. De som tyckte sig vara
förmer än andra, när det gällde rikedom och annat, flöt också gärna lite ovanför. Så det var
inte bara en idyll för en socialistisk och icke troende familj som vår, även om tillvaron i byn
övervägande gav en positiv och glädjefull gemenskap.
Så jag säger ändå. Tack Åtterås för allt det fina du gav mig i barn- och ungdomen. När jag nu
passerar tar jag gärna en runda genom byn och påminns om allt det som var speciellt. Jag
stannar inte utan reser alltid vidare.

Nissastigens bästa rastplats
I vilket landskap Smålandsstenar ligger är en fråga av samma kaliber som hur mycket kostar
en femöres kola? Men stenar då? De finns ju i övermått överallt i Småland. Stenändelsen
beror helt enkelt på att det där finns mycket väl bevarade domarringar, d v s en form av större
gravplats av upprättstående stenblock i en ring, från bronsåldern. Nåväl, var står bumlingarna
då?
Jo de finns med all omgivande bebyggelse utmed den s k Nissastigen ca tio mil söder om
Jönköping och runt sju mil från Halmstad. Här ligger detta utomordentligt och intill tråkighet
välordnade samhälle på ömse sida om vägen. Jodå, den vackra vägen, som ursprungligen var
just en stig utmed floden Nissan där danskarna på 1500-talet tog sig fram för att härja ända
uppåt Norrköping, går rakt genom samhället. Förbipasserande hinner kolla ordentligt hur det
ser ut eftersom det mellan de yttre femtioskyltarna är en rejäl bit genom det avlånga
Smålandsstenar.
Runt om vägen bor idag lite över 4500 själar, vilket i runda svängar är nästan dubbelt så
många som på 50-60-talet. Det var då jag levde delar av min barn- och ungdom här i
knutpunkten mellan riksväg 153 från Värnamo och Nisstagen. Visserligen bodde jag aldrig
inne i samhället utan i byn Åtterås, 4 km utanför, men det var Smålandsstenar som var
magneten dit jag alltid sökte mig. Under lång tid blev det att cykla på krokig grusväg, men sen
kom asfalten och en ändrad vägsträckning och då blev resan enklare. Eftersom jag gick i
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skolan i Smålandsstenar var jag ju där nästan varje dag. När sedan mycket av annat viktigt
skulle hända i mitt unga liv var det ju i Smålandsstenar som det skedde, för där fanns det
mesta.
Här låg min folkskola med sina tidstypiskt röda tegelbyggnader utmed vägen till Burseryd.
Här mötte och erövrade jag realskolan med sina ljusgröna fasader och lilla paviljong utmed
Nissastigen. Här fanns Nissan att meta i och den höga Fållinge åsen varifrån man kunde se
hela samhället. Här fanns alla de små och stora fabrikerna, allt från Träspecialen och
Stolfabriken till Ångsågen och Weland&söner. Här fanns förstås också ”Domarvallen”, då i
södra industriområdet, där jag tillbringade så många timmar av min ungdom. Här fanns fiken,
med Göstas och Bernys som favoriter. Här fanns Biografen, Alex Korvbar och ett torg med
höstmarknad och andra jippon. Här fanns stationen som en port både hem och ut i världen.
Här fanns all samhällsservice, där Posten var viktigast för mig eftersom jag under många
ungdomsår jobbade där under loven och somrarna
Men framför allt. Här fanns äventyren med kompisarna. Och här bodde de många tjejerna,
som lockade mig i de yngre tonåren innan mitt livs kärlek kom till mig.
Genom mitt fotbollspel och andra intressen blev det så att jag från 12 års ålder och framåt
lärde känna väldigt många Smålandsstenarkillar. Ännu flera visste säkert vem jag var utan att
jag kände dem. Bara utmed Burserydsvägen, som jag cyklat på otaliga gånger, fanns många
goa killar som jag kom att spela fotboll med eller umgås med på andra sätt. Där bodde Kjell
Nilsson, ”Krullen” Pettersson, ”Lillis” och Hasse Alexandersson, Mats Pettersson och många
andra. Nere i samhället bodde andra som jag har många goa barn- och ungdomsminnen med.
Där fanns t ex klasskompisarna Nils-Erland Persson, Sven Hallgren, Arne Nelton och Sonny
Andersson. Där bodde också han som kom att bli den Smålandsstenarkille jag umgicks mest
med d v s Kaj Melldén.
Kaj och jag följdes genom skolan upp till realen. Han var visserligen fotbollsintresserad, men
den stora talangen i familjen, med påbrå från pappa Stig, var lillebrodern Lars-Christer. Nej,
Kaj och jag fann varandra i intresset för att läsa och samtala om alla de frågor som är så stora
och ibland svåra i tonåren. Det blev under åren många och långa diskussioner och hela vår
gemenskap toppades av en gemensam liftarresa efter avslutad realskola. Sen gick vi skilda
vägar. Jag flyttade, men han blev Västbo trogen. Efter avslutade universitetsstudier i Lund
blev han lärare med historia som specialitet. Åtminstone under några år var det eleverna på
gymnasiet i Gislaved som fick ta del av hans gedigna historiska kunskaper. Tänk, det hade jag
nog kunnat gissa redan under vår trevliga tid tillsammans.
Jag hade förstås också efter realen kunnat sökt mig till Gislaved och gymnasiestudier där. Den
vägen var dock inte intressant för mig, Jag ville se och uppleva något annat. Så efter fyllda 18
år lämnade jag det sociala livet i Smålandsstenar bakom mig. Jag flyttade till Borås som
inackorderad och elev på läroverket. Min kontakt med Smålandsstenar fanns sedan bara kvar i
form av mitt fortsatta fotbollsspel i SgoIF:s A-lag. Jag var så att säga bara Smålandsstenarbo
under matcherna och under de lov jag jobbade på Posten eller någon industri. Resten av
ungdomens småländska tid tillbringade jag faktiskt mest i grannsamhället Burseryd.
Min flytt från Smålandsstenar var dock aldrig en flykt från den välordnade tråkigheten och
inskränktheten. Nej, detta samhälle kommer att för alltid ha en ljus plats av fina minnen i mitt
inre. Varje gång jag kommer i närheten blir det därför en igenkännande nostalgirunda. Då
kommer de goa stunderna från barn- och ungdomen fram samtidigt som jag då kan säga till
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mig själv. Här är fint. Här kunde jag stannat och levt mitt liv. Men jag är glad att jag inte
gjorde det. Nöjd att jag bröt med det förutsägbara och förväntade och istället sökte mig till
något annat, något nytt och okänt. Smålandsstenar, du är och förblir en varm och viktig del i
mitt hjärta. Så tack för att du ligger kvar som Nissastigens bästa rastplats. Det är härligt att
ibland besöka dig, men då som nu också skönt att resa någon annanstans

”Burse”, litet men gott
Åtterås min barn- och ungdoms by ligger 4 km utanför Smålandsstenar och cirka 6 km från
Burseryd. Närheten till "stenarna" gjorde att det var där jag gick i skolan, spelade fotboll och
mycket annat. Detta till trots blev det ändå så att jag drog mig mycket till grannsamhället och
rivalen ”Burse”.
Burseryd var på 1960 talet en ort som växte. Från att 1965 ha strax över 800 boende växte
samhället till 1975 till över 1000 personer. Sedan har det tyvärr gått lika mycket nedåt och
2010 var burserydsborna bara 854 själar.
Burseryd har varit och är väl fortfarande en rätt typisk bruksort där ett större företag under
väldigt många år har varit helt dominerande. I min ungdom var väl det s k Burseryds Bruk
fortfarande ett familjeföretag där man producerade kallvalsade stålband för olika ändamål.
Bruket finns ännu kvar och med samma produktion, men numera ägs det av ett internationellt
industriföretag. Att jobba på ”Bruket” var för många av mina jämnåriga en självklarhet. Där
hade familjer i generationer genom hårt arbete fått sin inkomst. Utöver bruket fanns några
andra småindustrier inom både metall och trä. Idag är det väl framför allt företaget Lida
Timber i samhällets utkant som märker ut sig vid sidan av Bruket.
Burseryd ligger som många andra bruksorter vid ett strömmande vattendrag. Tidigt på 1900talet byggdes järnvägsstationen på banan Falköping-Landeryd. Denna var ett tag också viktig
för mig. Härifrån reste jag många söndagskvällar för att komma till Borås via byte i
Limmared. Hit kom jag sedan tillbaka nästa helg för att vara tillsammans med min Eva och
för att spela fotboll. Numera är järnvägslinjen nedlagd och de enda tåg som går är nog med
gods ned till Landeryd.
I Burseryd finns en huvudgata rakt igenom samhället. Träffande nog heter den Storgatan.
Denna sträcker sig från järnvägsövergången vid prästgården i ena ändan av samhället och
nästan upp till kyrkan i andra ändan. Storgatan var pulsådern och är nog så även idag. Det är
runt denna gata affärer, matställen och olika samhällsnyttigheter samlats. Så är det fortfarande
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och därför ligger här också ett kontor för unika ”Södra Hestras Sparbank". Där har man, hör
och häpna, fortfarande kontanthantering, d v s det är en bank som har riktiga pengar.
Liksom i många andra bruksorter har, vid sidan av ”Bruket”, ortens idrottsförening spelat stor
roll. Här är det Burseryds IF som varit och är ett viktigt sammanhållande nav. Föreningen har
alltid haft flera sektioner. Cykling har förstås varit en stark del och en annan har varit
fotbollen, som ett tag under 1970-talet var riktigt framgångsrik. Klubben fortsätter driva
cykling och inom fotbollen verkar man åter vara på gång eftersom BIF 2014 utsågs till årets
barn- och ungdomsförening av Svenska Fotbollförbundet.
Min dragning åt Burserydshållet startade långt innan jag fann mitt livs kärlek bland dess
flickor. Den första i en lång rad av positiva upplevelser av Burseryd var marknaden. Att som
liten grabb få besöka detta myller av stånd på grässlänten nedanför kyrkan var riktigt stort.
När jag dessutom fick en påse marknadskarameller var glädjen på topp.
Det andra stora "Burseäventyret" var klassiska Västboloppet på cykel i juli varje år. Detta
landsvägslopp startade inne i samhället för att sedan ringla sig runt på vägarna i häradet. Det
härliga var att cyklisterna passerade min hemby och precis utanför vårt hus. Visserligen var de
fort förbi, men cirkusen före och efter cyklisterna var roligt. Några timmar senare åkte jag ofta
till målet vid Bokskogen, den vackra festplatsen som drevs så framgångsrikt av Burseryds IF.
Där kunde jag också i tidig ålder bekanta mig lite närmare med det dansställe som sedan
skulle betyda så mycket. Denna blev i tonåren en livligt besökt plats med härlig dans, trevlig
gemenskap och uppträdanden av många av dåtidens stjärnartister.
Genom fotbollen, att min Eva var Burserydstjej och att min bäste kompis, Ryno, bodde där
fick jag lära känna många av ungdomarna i "Burse". Det fanns alltså över tid allt flera
anledningar för mig att söka mig dit. Trots dess litenhet fanns det ändå en hel att del att göra
den gången det begav sig.
Där fanns den lilla biografen i samma hus som Björks tobaks och pappershandel. Här såg jag
min första Elvisfilm ”Ung man med gitarr”. Nere vid sjön Tyngelen, som ligger i
samhällskanten, låg en liten tennisbana. Där spelade jag mot olika Burserydskillar och där
lärde sig också mina söner spela på 1980-talet. Granbacken är namnet på fotbollsarenan. Nu
som då ligger den vackert i skogskanten lite vid sidan av centrum. Det är en helt underbar
fotbollsplan med många minnen för mig. Mitt i samhället fanns det lilla torget med kiosken
som dragplåster. Utmed Storgatan hittade man både matserveringen Buregården och ett
trevligt café med jukebox. I samhället fanns då också flera mataffärer och inte minst då
Wallentins Chark där Rynos flickvän och Evas bästa kompis, Lena, bodde. Där hängde vi
ofta, snackade, planerade och myste.
När Eva och jag sedan hamnade Göteborg och de två grabbarna kom till världen var det dags
att söka efter fritidsboende. Självklart blev valet då något nära Burseryd och den bondgård vi
hyrde utanför samhället under fem år innebar att mina positiva känslor för ”Burse” befästes.
Så, tack Burseryd, för allt positivt du betytt för mig under mitt liv. Räkna med att jag även
framöver kommer på besök och då åter minnas ungdomens ljusa stunder.
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Kärleken till en gård
Ibland kan ett hus, ett kvarter, en gård eller en trakt betyda mycket i livet. Ni har säkert alla en
eller flera sådana hjärtefavoriter, Här vill jag berätta om en sådan plats i mitt liv
Min livskamrat, Eva, är uppvuxen på en stor och vacker gård i västra Småland. Dess namn är
Tovasjö. Inte nog med att detta är hennes barndomshem - i salen i huset med en sprakande
brasa i kakelugnen, en kall och snöig januaridag, kom hon till världen. Tack för det!
Tovasjö är om något ett verkligt småländskt paradis. Gården ligger avskilt som en sista
utpost två kilometer från den allmänna vägen. När man kommer den ringlande grusvägen ned
mot gården passerar man en vacker lövskogsbeklädd kulle, det s k Höga gärdet. Inför våra
ögon öppnar sig så gården med stort vackert vitt boningshus och på ömse sidor framför finns
två flygelbyggnader i form av mindre stugor. Här finns också till vänster en ladugård i vinkel,
en vedbod med utedass och i bakgrunden kan man också skymta en vacker jordkällare. Runt
mangårdsbyggnaden finns väl tilltagna gräsmattor och omkring husen ligger ängar och åkrar.
Alla dessa har sina speciella namn såsom t.ex. ”Sjöaker”, ”Stenaker”, ”Kvarnaträ”. I kanten
av gårdstomten ligger dessutom en egen sjö. Det är efter denna lilla men fiskrika sjö som
gården fått sitt namn. Hela denna härlighet inramas av välskött granskog som sträcker sig vida
omkring. Ja, alltihop är som en vacker tavla.
Från denna säteriliknande gård har Eva naturligtvis massor av minnen från sin barndom. Detta
kan inte jag ge rättvisa åt genom att berätta om. Men när vi båda var i tonåren smög vår kärlek
in i denna idyll. Därmed kom Tovasjö att bli en viktig del av vårt gemensamma liv. Därför
finns denna gård för evigt också förankrad i mitt hjärta.
På denna plats finns ett stort fång av minnen.
Det var här jag lärde känna mina strävsamma och positiva svärföräldrar och Evas tre härliga
äldre syskon. De är alla bekantskaper som starkt har berikat mitt liv. Det är hågkomster från
trevliga helgfiranden, sköna vår- och sommardagar, härliga skogspromenader, skidåkning och
skridskofärder under soliga vinterdagar, bad och fisketurer under lyckliga somrar och
mängder av roliga och mysiga ögonblick. Även minnesvärda stunder av arbete i jordbruket,
med husmålning och annat dyker upp. Det gör också spännande stunder på jakt med svärfar
eller svåger och dramatiska ögonblick av skador vid arbetet på gården
Här finns framförallt känslan av välkomnande och värme. Så när jag idag tänker på denna
vackra småländska lantgård är det med kärlek. Kärlek till platsen där min livskamrat föddes.
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På liten ”Nostalgirunda”
Under min levnad har jag hittills bott på fem olika orter. De har varit Fritsla 8 år,
Smålandsstenar 11 år, Borås 3 år, Stockholm 2 år och i Göteborg sedan 1970. Från varje ort
finns det förstås både bra och dåliga minnen. När jag blickar tillbaka är det tankar om de goa
platserna och händelserna som dominerar. Troligen skiljer jag inte ut mig speciellt från det
allmänna genom detta. Du som läser det här har säkert också sådana varma tankar om platser
du levt på i ditt liv.
Där jag bott längst efter Götet är Smålandsstenar. Det betyder också att det från den elvaåriga
smålandstiden finns många platser som kan knytas till just härliga minnen. När jag någon
gång besöker Smålandsstenar med omnejd blir det nästan alltid en liten ”Nostalgirunda”.
Alltså en biltur där jag ser och kan blicka tillbaka. Inte med melankolisk längtan utan mera
glädjefullt igenkännande.
Ofta startar vår runda sex km utanför Burseryd i byn Mjöhult. Där har min svåger Bengt ett
hus som vi lånar ibland. Det speciella med den här byn är dock, att vår lilla familj åren 198085 hyrde en liten bondgård på årsbasis där. Där var vi under nästan varje lördag-söndag och
alla lov och långhelger. Grabbarna har en stor del av sina barndomsminnen kopplade hit. På
somrarna blev gården också ett paradis för ett par tjejkusiner och ett centrum för många
besökande vänner. Ja, det var i sanning en härlig tid och när vi kör förbi gården, som ser ut
som förr, känns det rejält i nostalgihjärtat
Sedan bär det av den bekanta vägen mellan Burseryd och Sandvik. Utmed vägen passerar vi
väl kända platser såsom vägskälet till Tovasjö och Bokskogens festplats där vi dansat och haft
ungdomligt trevligt många gånger. Nere i samhället kommer vi ihåg vilka som bodde var och
vilka de gamla mötesplatserna var. På kyrkogården sänker vi också våra huvuden i tankar på
avlidna anhöriga och ungdomsvänner som har sina gravar här. Från Burseryd kör vi förstås
via den vackra fotbollsplanen Granbacken, där jag i ungdomen spelat åtskilliga tuffa matcher
mot vännerna i Burseryds IF. Sedan kör vi mot Smålandsstenar och byn Åtterås, där jag
bodde med mina föräldrar under hela min småländska tid och där mina föräldrars aska spreds
i krykans minneslund.
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Här i min barndomsby är förstås vartenda hus, varje väg och vägkrök, alla åkrar och ängar,
kullar och berg, skogsdungar och bäckar väl kända platser med sina speciella minnen. Vi kör
sakta genom byn och jag berättar vilka som bodde var, hur det såg ut för 50-60 år sedan, en
del om vad vi gjorde och vad som hände. Även om Eva hört historierna många gånger förr så
lyssnar hon tålmodigt och kan också själv flika in minnen eftersom vi var tillsammans också
som mycket unga. Väl ute ur denna väl sammanhållna by drar vi på utmed den långa rakan
ned mot Smålandsstenar.
Vårt mål i samhället är som vanligt Göstas Konditori. Detta ligger nu som förr i hörnet
Burserydsvägen/Nissastigen. Platsen är naturligtvis lysande för kommersen. Otaliga är de
gäster som under resan mellan Jönköping och Halmstad stannat till här och fått en god fika.
Alla jag hittills träffat som känner till Smålandsstenar vet också om Göstas. Efter fikastunden,
då vi talar om minnen från vår realskoletid, blir det en liten tur i samhället Då kommer hela
tiden kommentarer om hur det var och såg ut förr. Sedan vänder vi åter mot vår rundas start
och vi kör då nästan samma väg tillbaka. Det förstärker de nostalgiska känslorna. När vår
runda är slut kan vi konstatera:
Både att det var en härlig barn- och ungdomstid vi hade här.
Och att vi inte för en sekund ångrar att vi flyttade och skapade vår framtid i staden istället.
Samt att det var ännu en trevlig nostalgirunda, som vi gärna gör om nästa gång vi är i
Småland.

De skånska rötterna
I tidigare funderingar har jag berättat från min uppväxt i västgötska Mark och småländska
Västbo. Några gånger har jag antytt att det också finns skånskt blod i mina ådror. Här är lite
mer om det
Min pappa var nämligen skåning och uppvuxen i en statarlänga i byn Råga Hörstad strax
utanför Landskrona. Här levde han under tuffa förhållanden med ett par systrar och fyra
bröder. Skolgången var sträng och kort. Redan som barn fick han och syskonen bidra med
arbete på godsets ägor och i de små "vångarna" och täppan intill den lilla stugan. Vid tjugo års
ålder lämnade han hemmet för arbete inom sitt stora intresse, natur, viltvård och jakt. Han
hamnade så småningom i sådant arbete på Muskö norr om Nynäshamn. Därifrån flyttade han
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till Fritsla. Det var där han träffade den kvinna som skulle bli hans livskamrat och sedermera
min mamma.
Medan min pappa prövade lyckan långt från barndomshemmet, och från 1954 i Småland,
stannade hans syskon kvar i sydligare trakter. De flesta blev kvar i Landskrona med omnejd
och någon hamnade i Blekinge. För min pappa betydde avståndet till sina närmaste släktingar
två viktiga saker i livet.
Den ena var att han med avståndet stod vid sidan av den ovänskap mellan några syskon som
följde efter mina farföräldrars bortgång. Att slippa dessa tråkigheter och förhålla sig neutral
till detta var han tacksam för.
Den andra avståndseffekten var att han alltid längtade till Skåne. Han saknade helt enkelt
slättlandet, de kända platserna, barn- och ungdomsvännerna och syskonen. Varje sommar blev
längtan efter det skånska särskilt stark. Då ville han gärna ta emot besök från syskonen, men
framför allt ville han resa ner och återse de gamla kända platserna och de nära och kära i och
runt Landskrona.
Så blev det också och under en lång räcka år bilade jag därför med min pappa ned till hans
barndoms hus, åkrar och vägar. Då var han nostalgiskt berättarsugen och minnen från barnoch ungdomstiden bubblade fram. Det fanns historier så gott som överallt. Ofta med inslag av
hårt arbete och elak överhet men också av pojkstreck och små amorösa äventyr. Jag hörde
dem många gånger men de blev aldrig tråkiga. I avsaknad av egna kontakter med kusiner och
andra släktingar växte ändå med dessa resor känslan av en stark förankring i den skånska
myllan. Det kändes bra.
När mina söner blev lite äldre så var de förstås också med på dessa skånska minnesresor. Då
fick de lite hum om sin farfars barndom och träffade hans bröder där Malte med kolonin och
hans talande papegoja blev en favorit. När så Linus många år senare spelade en seriematch för
Bunkeflo mot min pappas gamla klubb Asmundtorps IF kändes det lite extra fint. Jag och Erik
var där och tittade. Historiens trådar liksom vävdes samman. Stort, tyckte jag.
Varje gång vi hade gjort dessa resor söderut och var på väg hem hade pappa alltid en och
samma lite besvärjande kommentar: Vem vet, detta kanske var min sista Skåneresa. Han hade
naturligtvis fel om detta en massa gånger, men till slut fick han ändå rätt.
Nu är det många år sedan han gick bort. Mina skånska rötter har jag dock fortsatt att vårda.
När Erik spelade i MFF var det därför självklart att under varje säsong långtidshyra ett
fritidshus på söderslätt. Sedan har det blivit tradition i familjen att hyra ett hus varje sommar i
Skanör. Då gör vi alla de där goa cykel- och bilturerna runt om i södra Skåne. Det känns bra
och Eva, vars pappa kommer från den skånska ”snapphanebygden” i Östra Göinge, tycker lika
mycket om detta som jag.
Not om fotot: Jag, mina söner och pappa (längst t h) på besök hos farbror Malte och hans
talande papegoja
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II Från barndom och ungdomstiden

Vad lekte du som liten, farfar?
Såsom de egna barnen en gång frågade undrar också barnbarnen. De vill veta hur den gamle
en gång hade det.
Va, hade du ingen mobil eller dator? Bara svart-vit TV, du skojar. Hade du inte tråkigt?
Vad lekte du när du var liten, farfar? Berätta, snälla!
Ja, så kan det smattra på när de små funderar och undrar. Då gäller det att berätta och inte bara
enstavigt utan helst målande, beskrivande och utförligt. För att kunna göra det behöver jag
tänka till och försöka minnas så mycket som möjligt. Detta är ett rent nöje därför att det
betyder en helt underbar konakt mellan generationerna och även lite behövlig hjärngymnastik.
Tänk själv på frågan vad du lekte så förstår du vad jag menar. Mitt svar skulle i varje fall
kunna vara ungefär följande:
- Jo du, mycket av det jag tror ni leker idag lekte också vi som barn. Det gäller allt från
”gömma nyckel”, ”kull” och ”kurragömma” till ”blindbock” och ”hoppa hage”. Sen
är det förstås massor av kul grejer som ni håller på med nu som vi inte gjorde. Särskilt
gäller det ju allt roligt som har med dagens teknik att göra t ex. Pokemon Go, olika
dataspel eller spel i mobilen. Men vi hade väldigt roligt även utan dessa maskiner.
- För vi hade förstås en massa för oss som kanske inte är så vanligt idag. Istället för
dagens Legobyggande höll åtminstone vi pojkar på med Mekano och modellbygge.
Mekano bestod av byggsatser med tunna håliga plåtbitar. Dessa kunde skruvas ihop
till både maskiner enligt beskrivning eller till vilken fantasifull grej som helst. Detta
betraktades på den tiden som en viktig lek för småkillar. Modellbyggena bestod oftast
av plastdelar som skulle klistras ihop till ett flygplan, en båt eller något annat. När
hopsättningen var klar blev det inte mycket lekande, men jobbet var kul.
- En lek vi gillade mycket var en typ av kurragömma som kallades för ”Burken”. Med
ramsan Oledoledoff fick vi fram letaren. En boll placerades sedan på bestämd plats
och någon sparkade iväg den. Medan letaren hämtade bollen och la den på sin plats
gömde sig alla. För varje gömd som letaren upptäckte stampade denne på bollen och
sa t.ex. ”Burk för Lisa bakom huset” och då kom hon fram. Medan letandet pågick
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kunde så någon av de gömda springa fram och sparka undan bollen. Då fick alla
tagna gömma sig igen och letaren var tvungen att börja om. När alla var ”burkade”
var det den gömde som först blev ”burkad” som fick bli letare. Leken kunde pågå
länge och lockade till massor av skratt.
- Ytterligare lekar i min barndom var de spännande lekarna ”Röda och vita rosen”
eller ”cowboys och indianer”. I dessa handlade det om att ett gäng gömde någon grej
och andra gänget skulle sedan smyga och ta fångar ur gänget som gömt. Den fångade
skulle då ge en liten vink om var gömstället var. Så pågick det under ett tag tills den
gömda saken hittades. Sedan började allt om igen med ombytta roller.
- En minst lika rolig och mer krigisk variant var att leka med tennsoldater inomhus.
Soldaterna gjöt vi själva och sedan byggde vi borgar av böcker och låtsasanföll och
fantiserade om den strid som pågick.
- Vid sidan av att samla och byta filmstjärnor eller alfabilder på fotbollspelare var nog
ändå tivolileken roligast. Det förste steget var alltid att bygga upp tivolit. Detta var
med burkar att kasta bollar mot, kryckor att gå på, tunnband att rulla, korgar att
pricka i med boll, vattenfyllda ballonger, pilkastning, saker att balansera på eller
hoppa på och mycket annat. När detta var klart bjöds alla barn i byn dit och för en
femöring fick de komma innanför de uppspända repen. Och, det ska du veta, det var
superroligt och dessutom alltid sommar och vackert väder.
Efter dessa beskrivningar har den lille lyssnaren ibland imponerat vädjat:
- Allt det där skulle jag också vilja göra. Särskilt det där med tivoli. Snälla, farfar, kan
du inte fixa ett sådant till sommaren vid kolonistugan. Snälla?
Mitt svar är då alltid:
- Självklart, men vi gör det tillsammans Det kommer du att tycka är roligt
Och tyst har jag tänkt:
- Det blir säkert kul för mig också. Återuppleva barndomens lekminnen kan inte vara
annat än bra för både kroppen och själen.

-
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Gå på styltor och hoppa stav
Att vara ensambarn på landet hade sina sidor. En av dessa var just, att det i brist på syskon
och lekkamrater, blev ensamt och tråkigt. Denna situation gällde också för mig. Jag var
sladdbarn född direkt efter andra världskrigets slut. Mina två äldre systrar var redan utflugna
ur hemmet när jag fyllde nio. Sen var det bara jag och föräldrarna kvar och även om jag fick
full uppmärksamhet av dem så blev det ändå lite trist ibland.
Detta problem var mina föräldrar väl medvetna om och funderade på en lösning. De hade sett
i tidningen att storstadskommuner sökte sommarhem på landet för barn som annars var
tvungna att stanna hemma under sommarlovet. Ofta handlade det om ensamstående arbetande
mammor, som inte hade råd att ta semester och därför inte kunde ha tillsyn över sina barn när
skolan var stängd. Min mamma och pappa tyckte att de kunde hjälpa till här och ta emot en
kille i min ålder. Så blev det också.
I början av juni 1956, när jag var 10 år, kom Tomas från Örebro. Han var lika gammal som
jag och en fysisk stark, pigg och lekfull liten grabb. Det var inte konstigt att vi fann varandra
direkt. Under den sommaren knöts därför starka band mellan oss. Dessa band ledde till att
Tomas återkom under de fyra följande sommarloven. Allt vi upplevde tillsammans av lek och
spännande äventyr under somrarnas soliga dagar sitter fortfarande kvar i mitt minne och
hjärta.
En del av vår gemenskap var att vi båda tyckte om att bygga och snickra. Det blev därför
åtskilliga granrishyddor i skogen och små träskjul bakom ladugården. Tillsammans brukade vi
också anordna små tivolin för byns andra barn. Dessa innebar fiskdamm, korgkast, pricka
burkar, bli körd på skottkärra och mycket annat. Det var dock inte gratis utan vi fick in en hel
del 5-, 10- och 25-öringar på tivolit. Pengar som var fina till glass- och godisbilens besök på
fredagskvällarna.
Stående inslag i våra tivolin var att gå på styltor. Naturligtvis hade vi snickrat ihop dessa
själva och fått dem godkända av pappa. De hade tre olika fotsteg och konsten var att kunna gå
en utstakad sträcka med fötterna på högsta steget. Alla som ville kunde utmana Tomas, som
var riktigt hejare på styltgång, vilket framgår av bilden. Blev han besegrad blev det en 10-
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öring i pris till segraren. Detta hände dock aldrig. Däremot blev det en hel del skrubbade
knän och en och annan stukad fot.
Vid ett av deras sista tivolin tyckte vi att styltorna kunde ersättas av konsten att hoppa stav.
Hoppställningen hade vi snickrat ihop själva och en lagom tunn ribba hade pappa ordnat. Som
stavar använde vi långa ”riastakar”. Dessa målade vi i klara gula och blå färger. Meningen var
att stavhopp bara skulle vara en grej som de andra barnen skulle få testa. Både Tomas och jag
hade ju redan tränat en hel del och fungerade därför bara som instruktörer.
När det blev tivolidags sattes allt i ordning. Hoppställningen togs fram och hö breddes ut för
nedfallet. Innan de andra barnen skulle komma tyckte jag att stavhoppet behövde testas
ordentligt. Jag la upp ribban på 180 cm, fattade en stav och tog en rejäl ansats. Jag träffade
stavgropen perfekt och kom snabbt högt upp i luften. Så hände det som inte fick hända.
Staven gick av mitt i hoppet. Jag dråsar ner på ribban, som också knäcks, och ramlar sedan
rakt ned i backen utanför det mjuka höet. Smärtan från min vänstra axel kom direkt. Det gick
inte att höja vänsterarmen och jag kände att nyckelbenet gått av. Jag höll tillbaka gråten
medan Tomas sprang in efter mamman.
Taxin kom efter en kvart och väl hos läkaren blev jag hårt lindad med en specialbräda över
axelpartiet. Jag var hemma igen ett par timmar senare. Under tiden hade det samlats
rekordmånga barn till tivolit. De flesta hade hört om mitt nyckelbensbrott och var nyfikna.
När jag kom var det som en extra tivoliattraktion såsom den mest bredaxlade i hela byn. Den
kvällen kunde vi två grabbar räkna in en rekordvinst i tivolikassan. Alltid en liten tröst för
stavhoppsolyckan.

Vinterns gamla åkdon
När seniorer samtalar om vintrarna för sisådär 60 år sedan är det i nästan bara minnen om att
det alltid var snö och kallt. Detta stämmer säkert för hur det varit i norra och mellersta Sverige
Samma utsaga för södra landsändan är mer tveksam. Där har det även förr funnits milda och
riktigt snöfattiga vintrar, men eftersom dessa inte är så roliga är de heller inget vi kommer
ihåg. Med de gamla snökalla vinterminnena följer också många inre bilder om allt det trevliga
vi gjorde. Visst mycket var för barn, då precis som nu, men långt ifrån allt. En sak som skiljer
är vad barn åkte på förr jämfört med idag
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Skodonet nummer ett under vintern var ett par rejäla pjäxor. Detta gällde för mig och många
andra barn, åtminstone för dem som bodde på landet. Pjäxorna var praktiska på flera sätt. De
var stabila att gå i på alla slags vinterväglag. Dessutom behövdes de upp till min nioårsålder
för både skid- och skridskoåkning.
På mina då breda och klumpiga längdskidor fanns bindningar med inställbara läderremmar
och spänne baktill. Bindningarna var inställda efter pjäxorna så det var bara att hoppa på
laggarna när jag kom hem från skolan. Det var inget krångel med särskilda skidpjäxor och
aldrig var det tal om några slalomskidor och dito pjäxor. Det gick bra att åka i de små
backarna runt om hemmet ändå. Bindningarna kunde förstås gå upp eller djävlas på andra sätt,
men skidåkningen var, trots dessa brister och skidornas klumpighet, ändå helt underbar.
Kom det till skridskoåkning gällde för mig i barndomen också pjäxorna på. Mina första skär
tog jag på ett par riktigt gamla ”Sillarör”. Dessa spändes på pjäxorna remmar över vristen
och bak på hälen. De var enkelt smidda, inställbara och med en låg skena. Av någon
anledning hade mitt par alltid en tendens att ramla av. Det var därför ett stort steg framåt när
jag istället fick ett par ”halvbandyrör”. Även dessa spändes på pjäxorna, men hade en
betydligt starkare fästanordning än ”sillarna” och mycket högre och stabilare skenor. Den
stora skridskoglädjen kom dock i tioårsåldern och då med de första riktiga ”hockeyrören”.
Först gällde hjälm på huvudet och sen var det bara att skrinna på. Särskild lycka var det när
åkningen kunde ske på isen som pappa spolade fram på den småländska gårdsplanen. Där
gick det nämligen att också åka i ytterlampornas sken när det var mörkt.
Barndomens västgötska gård låg i en backe och även runt om var det kuperat. Där gällde
därför härliga och snabba åk utför. Inte var det snowracers eller pulkor som stod till buds.
Nej, för oss barn var det vanliga kälkar med trämedar eller dåtidens bobbar som gällde.
Kälkarna var lätta och kunde få upp god fart bara det fanns hyfsat med snö. Nackdelen med
det åkdonet var att de inte gick att svänga. Väl nere gällde det istället att bromsa med fötterna
för att inte damma in i någon husvägg. För att köra bobb behövdes ett mer isigt underlag och
sådant kunde ordnas med lite vatten på den stampade snön.
Bobben, som hade ratt och smala järnskenor, kunde styras och fick vid gott underlag upp en
stor hastighet. Allra roligast var utan tvekan flermansbobben. Med avsmalnande skenor under
framdelen var det möjligt att styra ekipaget. På de långa sittbrädorna fick plats flera glada
passagerare. När vi så tillsammans under stoj och skratt svischade nedför backen var vintern
toppen.
”Sparken”, som numera inte är så vanlig, var en gång ett självklart vinteråkdon. Enkelt
beskriven är den en stol som är fastsatt på långa smala järnskenor. Framtill är skenorna
uppåtsvängda och bakåt finns ibland påsvetsade små galler för föraren att stå på. Sparken
lämpar sig bäst på isiga vägar och gator. Den som står och sparkar håller sig i stolsryggen
medan den eventuelle passageraren sitter och gottar sig där framme. Vid bra väglag och med
en stark sparkförare är detta ett lysande fortskaffningsmedel. Farten kan bli hög men det gör
inget eftersom de långa smala skenorna gör att sparken går att styra. När jag ibland fick sitta
fram och min pappa höll i och sparkade bakom kunde jag sluta ögonen och bara njuta. Luften
susade förbi öronen och pappa var med. Det var stort.
Riktigt stort var det också de vinterdagar vi barn fick åka riktig släde. På den västgötska
barndomsgården fanns det flera sådana. En del var enkla med plats för några få och de drogs
av en häst. I finsläden kunde däremot åtskilliga passagerare få plats och då sittande mittemot
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varandra. Denna drogs ibland av två hästar. Att åka släde på skogsvägar och stigar runt gården
var alltid en fantastisk åk- och naturupplevelse. Utmed färden susade täta och snötunga granar
förbi. En mystisk julkänsla smög sig då in i mitt bröst.
För att inte tala om minnet av att ha fått åka finsläden till julottan nere i samhället. Då bar det
av i morgonmörkret med bjällror på hästarna och tända facklor på släden. Att då sitta varmt
insvept i fällar och filtar bland de vuxna i släden var en drömlik upplevelse. Då kändes det
som att vara en del i ett verkligt och vintrigt julkort.

Kramsnö är underbart
Oavsett snömängd blir det förr eller senare ändå töväder och därmed kramsnö. I södra delen
av landet kan det under en snörik vinter töa flera gånger. Ibland kan det även vid ymnigt
snöfall vara milt med påföljd att det blir bra kramsnö. Detta är alltid till stor glädje för barn
eftersom kramsnö ger goda möjligheter till både skapande och snöbollskrigande.
Snöskapandet är väl det jag minns bäst och dessutom tyckte var roligast. Det började som
alltid med snöbollsrullande och byggen av små och stora snögubbar. När jag och jämnåriga
var som flitigast kunde det bli en hel folksamling av snögubbar och -gummor. Oavsett vilket
kön vi gav dem hade de nästan vuxnas storlek. Till bottenboll rullades alltid en stor och stabil
och rund bamsing. Därpå en något mindre kropp och sedan en lagom stor huvudboll på det
hela. Grenar blev knotiga armar och i ansiktet fixades ögon av sten eller kol och mitt i nian
lyste en stor morotsnäsa. Ibland kunde det också bli ett par snöhundar och kanske en vit bil.
Med åren blev det mindre rullande och mer skottande. Större högar östes ihop och ett försök
till lite mer avancerat snöskulpterande tog vid. Ibland blev det också igloliknande snöhyddor.
Hur som helst så var dessa lekar i kramsnön min favorit. Kanske berodde det på glädjen i att
skapa, kanske också för att den här leken inte var beroende av kamraterna. Det gick bra att
bygga och skapa själv också
Betydligt mer avvaktande och försiktig var jag när det kom till snöbollskrig. Om det var
allmänt krigande utan regler kunde det bli riktigt våldsamt. Ibland hände det också att någon
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blev skadad. En hård snöboll i ansiktet, eller ännu värre i ett öga, kunde bli allvarligt. Detta
oroade mig. Jag var då mer rädd att skada någon annan än att själv bli skadad. Kunde jag
undvek jag helst därför dessa bataljer.
Däremot fann jag glädje i att bygga snöfästningar. Vi brukade bygga två borgar omkring tio
meter från varandra. De var alltid så höga, att vi kunde stå upp bakom snömuren utan att bli
träffade. För att kunna kasta skapade vi snöhyllor bakom muren. På dem kunde vi stiga upp
och skicka iväg våra snöprojektiler. Genom avståndet mellan de stridande och med
möjligheten att ta skydd träffade snöbollarna inte så ofta och hårt. Chansen att hinna huka sig
innan man blev träffad var god. Med allt detta blev det ingen gråt och inga skador utan bara
kramgo vinterglädje.
Kramsnöns finaste skaparmöjlighet var ändå den att bygga snölyktor. Då behövde inte rullas
stora klot utan bara krama till lämpligt stora bollar. Sedan lades dessa i en rund ring med
större bollar i botten. På dessa placerades sedan nya bollar i lager efter lager. Därmed växte
det fram ett runt torn, avsmalnande mot toppen. De kunde ha en snöboll till tak men enligt
min mening är det bättre utan. Efter fullgjort arbete kunde det stå flera sådana här halvmeter
höga starka snötorn bredvid varandra. Alla hade då också de nödvändiga springorna mellan
byggbollarna.
Ja, sedan var det dags att sätta fast ett bra stearinljus i botten på varje torn och invänta
mörkret. När kvällen var inne fick någon vuxen för säkerhets skull tända ljusen. All var klart
för beskådan och njutning. Bäst var det att kunna se dessa små vita lyktor inifrån huset. Med
lite tur kunde de lysa hela natten och med sitt trolska sken förgylla den vintriga stämningen.
Det passade åtminstone mitt sinnelag när jag var barn, men antagligen skulle en grupp
snölyktor ge mig precis samma romantiska känsla idag

Sportlovskul åt alla!
På bilden från 1950-talets mitt står tre unga småländska skidåkare. De goda vännerna, fint
uppställda för lådfotografering, är från vänster Rolf sedan hans syster Lisbeth och längt till
höger jag själv.
Här är det inte tal om några tjusiga vintersportkläder. Det som gäller är vanliga pjäxor,
kraftiga sockar istoppade i dåtidens skidbyxor. I Rolfs fall är det faktiskt inte ens tal om
riktiga sådana utan för honom gäller golfbyxor eller s.k. ”äppelknyckarbyxor”. Upptill är det
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inte direkt några fräcka dunjackor som värmer. Nej, det är en så solig februaridag att
polotröjor tydligen räcker. Ja, det är ju till och med så skönt att de inte ens har vantar eller
handskar. Däremot är det rejält påpälsat på våra grabbhuvuden. Båda har vi dåtidens vanliga
gröna skärmmössor med värmande öronlappar medan mittentjejen verkar ha någon slags
åtsittande luva.
Runt barnatrion är det gott om solig snö. Vi står på en åker fyra km utanför Smålandsstenar.
Där har vi spårat en runda för att skida på tid och ikapp. När vi tröttnat på den leken beger vi
oss av, oftast skidande, till någon näraliggande backe. Med backe menas då minsann inte att
det är fjäll och liftar som väntar. Nej, det är höga kullen i grannbyn som är målet. Där måste
vi saxa oss uppför cirka en hundring för att nå toppen. Väl uppe tar vi sats och kastar oss utför
storbacken. På några sekunder är den glada nedfärden över. Sen är det dags igen att åter jobba
sig upp till toppen och sedan samma rutt om och om igen.
Med endast ”höga kullen” tillgänglig för alpina nedfärder har vi inte stort behov av skidor och
pjäxor för slalom och störtlopp. Vi får nöja oss med klumpiga laggar från Lima eller Edsbyn
och med bindningar som sattes fast på pjäxhälen. Självklart blev det därför många gånger
både vurpor och tappade skidor, men också dessa kunde vara roliga att både se och göra. Det
var ju sportlov, vackert väder, lek, många skratt och vänskap. Ingemar Stenmark var vid
fototillfället nog påtänkt men inte född. Den stora utförsåkarboomen skulle komma först
många år senare. När den väl var här så var det för att stanna.
Jag gratulerar de barn och unga som har råd och lust att under sportlovet åka i de härliga
fjäll- och alpbackarna.
Jag tröstar de barn och unga, som inte kan ta någon fjälltur utan måste stanna hemma på
sportlovet. Är ni aktiva så finns alltid kul saker att hitta på också hemmavid.
Kom ihåg, att ha roligt med goda vänner, precis som de tre på bilden, är gratis

Pappersparabolen
Nu, under min ålders höst, funderar jag ofta på likheter mellan då och nu. Sådana jämförande
tankar har förstås alltid funnits. Vanligast är då, att se skillnader och inte likheter, men aldrig
har nog verkligheten inneburit vare sig att ”det var bättre förr” eller att ”nu är allt så mycket
bättre”. Vid en närmare analys tycker nog jag, precis som andra, att det funnits både vin och
vatten i utvecklingen. Somt var mycket bättre för människorna förr och somt är bättre nu. En
del är helt nytt, men mycket har också stora likheter. Jag tycker bland annat att likheterna är
stora när det gäller människors beteenden. Och jag brukar särskilt peka på ett exempel om
detta och det kommer här:
Reser ni runt i förorterna kanske ni förvånas och förfäras av de många parabolerna som
sticker ut från fönster och balkonger. Det är väl då inte främst dessas estetiskt negativa
betydelse ni tänker på. Nej, ni ser paraboldjungeln som ett bevis på de nya svenskarnas ovilja
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att följa med i det svenska TV-utbudet och att de håller fast vid hemlandet via TV. Ni kanske
till och med tänker, att parabolerna står i vägen för integration och de viktiga kunskaperna i
svenska språket och om förhållandena i det nya landet.
Men, kära vänner, att människor vill hålla kvar vid rötterna i sina liv och att de vill följa
hemortens eller hemlandets händelser och utveckling är inget nytt. Så har det också varit för
alla svenskar som utvandrat till andra länder. Över tid har också de använt den
informationsteknik som varit tillgänglig. Miljoner brev har skickats fram och åter för att hålla
kontakt. Tidningar och böcker från hemlandet har lästs. Radions program på långvåg och
mellanvåg har följts osv. Och hade de omkring 1,5 miljoner svenskar som utvandrade till USA
mellan 1850 och 1930 haft tillgång till paraboler och TV så hade de använt detta. Var säkra
på det.
För att ta ett mig näraliggande exempel vill jag berätta något om min egen familj. När vi hade
flyttat från Västergötland till Småland på 1950-talet behöll familjen ändå under flera år
prenumerationen på Borås Tidning. Den hade vi alltid haft där hemma.
Visserligen var varje tidning en dag för gammal när den anlände, men det kändes bra för
mamma och pappa ändå. Särskilt gällde det min mamma, vars hemlängtan var stor länge.
Ingen såg dock på den tiden detta läsande som särskilt anmärkningsvärt. Mina föräldrars
fasthållande vid högerblaskan från Borås var visserligen konstig ur politisk synvinkel, men
inte när det gällde att hålla kontakten med trakten vi lämnat.
Så snälla, förfasa er inte så mycket över de många parabolerna. De är bara ett uttryck för den
djupt mänskliga önskan att hålla kontakt med sina rötter. Idag är det paraboler, igår var det
tidningar som stod för kontakten med det gamla och kära. Idag är parabolerna av metall igår
var de av papper. Visst är det så?
-

Dränker du dig får du stryk när du kommer hem
När jag var liten, alltså enligt mig under tio år, älskade jag att leka vid vatten. Särskilt härligt
tyckte jag att det var vid porlande bäckar. Jag tyckte det var en njutning att bara sitta och
lyssna till det rinnande och bubblande ljudet. Det var också skojigt att röra vid och forma
bäckskummet som samlades i kanterna. Att titta ned i vattnet och se på bottnens stenar och
sand medan solstrålar hela tiden skapade reflexer mot vattenytan var skönt. När det dessutom
ibland dök upp små ”skinnälingar” * och en och annan liten kräfta var upplevelsen fulländad.
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Så egentligen räckte det för mig att bara gå ned till den närmaste bäcken för att kunna
drömma mig bort och må bra.
Oftast hade dock mina bäckbesök andra syften än att bara njuta. Det var leken vid bäcken som
drog mest. Särskilt roligt var det när barn från granngårdarna ville hänga med. Sådana äventyr
förbereddes alltid med att vi gemensamt kom överens om vad vi skulle göra vid bäcken just
en viss dag. Oavsett vad som planerades förutsatte det vissa förberedelser. Jag tyckte aldrig
det var särskilt lyckade utfärder om meningen bara var att kasta i sten och små torra pinnar,
kanske göra lite fördämningar eller bara hoppa över, ramla i och bli våt. Mina favoriter var
istället tre andra lite mer spännande aktiviteter.
Den ena av dessa var att bygga vattenhjul. Dessa snickrades ihop hemma och bars sedan ned
till bäcken där de riggades upp för att sedan snurra så länge det gick. Detta var en teknisk lek
där kvaliteten på vattenhjulet och uppsättningsanordningen var avgörande för framgång.
Den andra aktiviteten var naturligtvis att fiska ”skinnälingar”. Även här behövde vi barn
göra diverse förberedelser. Det gällde att fixa metrev, krok och flöte samt att plocka mask
eller ordna något annat att agna med. Det härliga med detta fiske var att det skedde i områden
av bäcken där det var lite lugnare vatten och där man kunde se botten och fiskarna hela tiden.
Se hur de nafsade försiktigt på lockbetet och emellanåt tog en för stor bit och fastnade på
kroken.
Den tredje leken var att ha barkbåtstävling. Då skulle alla barn först ordna bra tallbark, tälja
bitar till fina båtskrov och sedan rigga med segel i form av blad eller tygbitar. Det var alltid
spännande att sedan se vilka båtar som skulle hålla sig på rätt köl. Under tävlingen, som gick
ut på att se vilken båt som kom först nedströms till en bestämd plats, fick alla peta med käppar
på sina båtar när de fastnade. Allt pågick med ett skattande och stojande utöver det vanliga.
Detta var helt klart min stora bäckfavorit.
Oavsett vilka lekar vi hade för oss vid byns två största bäckar var det inte utan viss fara för att
ramla i. Så skedde också emellanåt, men eftersom vi oftast var tre-fyra stycken flickor och
pojkar kunde den som plumsat i alltid få hjälp. Det var ju förstås inte så djupt i bäckarna, men
om oturen var framme kunde den som ramlade i slå i huvudet och svimma eller bryta något
ben vid fallet. Någon sådan riktigt stor olycka var jag aldrig med om. Även om det pratades
om drunkningar i bäckarna så trodde jag nog aldrig att sådana olyckshistorier var sanna.
Alla föräldrar var förstås varnande och oroliga för vad som kunde hända under våra
bäckäventyr. Därför förvissade de sig alltid om vilka barn som gick till den ena eller andra
bäcken. Mina föräldrar utgjorde inget undantag i detta sammanhang. Min mamma skrev alltid
upp vilka barn som var med och till vilken bäck vi skulle gå och ungefär var vi skulle vara.
Detta till trots var hon sedan orolig ända tills jag kom hem igen. Kom jag inte på utsatt tid så
växte förstås oron lavinartat och då hände det att hon gick ut och letade.
Min pappa var lite lugnare. Han visste väl hur de båda bäckarna var och hur stränderna såg ut.
Med flera barn i 8-11-årsåldern tillsammans kunde han inte se att det skulle kunna hända
något mer tråkigt än att vi blev blöta. Så pappa hade egentligen bara en liten varning att säga
och den uttalade han varje gång det var dags för bäckbesök. Orden var
” Dränker du dig så får du stryk när du kommer hem”

30

Med de orden i öronen travade jag glatt leende iväg till nya äventyr i barkbåtarnas land.
*”Skinnäling” är fisken ”Storspigg” som förutom namnet ”skinnäling” även kallas för” ”hornstagg”, ”vassbuk”,
”spragg”, ”sketspik” mm. Trots ordet stor är det en liten firre som blir max 8 cm lång

Nunneinspiration
Under min folkskoletid på 50-talet fanns två slöjdämnen. Det ena var träslöjd och det andra
syslöjd. Gissa vilka som fanns i vilket? En ändring skedde i början av 60-talet då det skedde
ett namnbyte till enbart ”slöjd”. Inom ramen för det ämnet fanns då varianterna trä och metall
och sömnad. Ur ett könsperspektiv var detta var förstås en nyordning i rätt riktning. Men, som
sagt, jag fick inte möjlighet att uppleva denna nyordning vilket förstås är en av orsakerna till
att jag inte kan sticka eller virka, än mindre använda symaskin.
Nej, jag fick ihop med andra grabbar hålla till bland hyvelbänkar, svarvar, bandsågar och
andra mer eller mindre farliga maskiner. Det som gällde var dels att lära sig mätteknikens
olika former och dels att tillverka olika prylar av trä och någon gång av plåt. Mätandet tyckte
jag var lätt att ta till sig och förstå som en viktig kunskap. Det där med, att enligt en viss
fyrkantig ordning, tillverka saker på order var för mig mer problematiskt.
Visst det går väl att förstå att det gällde att först lära sig krypa och sedan gå. Därför skulle
man först kunna snida en smörkniv sedan gå vidare med att göra en liten skärbräda, därefter
kanske såga ut ett trähuvud i profil (oftast afrikanskt kvinnohuvud), fila, sandpappra detta och
fästa på ett örhänge av plåt. Sedan kunde det bli aktuellt med en märkesköld för simmärken
och andra pins. Väl uppe i den nivån blev det aktuellt med att göra en liten hylla och till sist
kunde det också bli ett litet bord. Jag gick igenom alla dessa steg men kände väl ingen glädje i
det och även om det var lite mer än godkänt så inte var det några stordåd precis.
Det jag saknade var hela tiden den egna möjligheten att skapa och själv hitta på vad man
skulle göra. En sådan möjlighet dök dock upp under sista terminen av folkskoletiden. Då hette
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det, att när ni är färdiga med slutprovet, i mitt fall ett bord, kan ni få göra vad ni vill. När den
stunden kom visste jag redan vad jag ville göra. Jag ville snida något som jag själv tyckte var
vackert och som jag ville behålla. Så blev det också. Vid den tiden läste jag en hel del om
medeltiden, om kloster, munkar och nunnor och deras liv. Alltså låg det nära till hands att
försöka gestalta just dessa. Och så blev det. Mitt mål var att göra en grupp med både munkar
och nunnor, men det var att spänna bågen för högt. Det blev tyvärr bara de två nunnorna på
bilden.
Dessa två snidade oansenliga kvinnor är de enda saker jag har kvar sedan träslöjdens tid.
Men de är fortfarande en påminnelse om att våga skapa något själv. Det vågar jag göra nu
också, så en vacker dag ska jag nog ge nunnorna munksällskap

Springpojksknä
Jag fyllde 14 år 1960. Det var en lämplig ålder för ungdomsjobb. Av rent ekonomiska skäl
hade jag dock behövt jobba extra redan något år tidigare. Det hade då blivit en hel del
jultidningsförsäljning och hårt arbete hos olika bönder i höskörden, betgallringen och
potatisplockningen. Sedan fick jag i 15-årsåldern helg- och sommarjobb på posten. Det jobbet
behöll jag till fyllda 18. Det var annars vanligt för grabbar lika gamla och något äldre att de i
yngre år var s k springpojkar.
Jobbet som springpojke, eller som det också kallades springschas, bestod i att lämna eller
hämta varor genom att springa, cykla eller mopeda. Ofta var det olika affärer som för en billig
penning anlitade dessa springpojkar. Ja, det handlade i stort sett bara om killar i de tidiga
tonåren. Flickor i det jobbet var ovanliga. När flickor i tonåren ville tjäna lite extra på den
tiden och tidigare var det i första hand olika husliga arbeten och biträdesjobb som stod till
buds.
Att vara ung och springa och cykla mycket i jobbet innebar ofta att killarna fick ont i ett knä
eller båda. Det blev ömt och svullnade upp av en inflammation i muskelfästet under
knäskålen. De fick vad som på den tiden populärt kallades ”springpojksknä”. Detta drabbade
också mig. Plötsligt en sommar när jag var 13 fick jag plötsligt väldigt ont under höger knä.
När jag undrade vad det kunde vara, sa min kloka mamma

32

-

-

Jag tror det är vad som kallas för springpojksknä. Det gör säkert ont men är inget
farligt och brukar gå över efter ett halvår av sig självt. Du får helt enkelt ta det lite
lugnare
Jag gapade, ta det lugnt i sex månader, är hon inte klok. Hon måste ju ha helt fel.
Men, mamma, nu talar du i nattmössan. Jag har ju aldrig jobbat som springpojke
även om jag önskat detta. Så då kan du väl inte säga att jag fått ont i ett knä av något
jag inte gjort, sa jag.

Jo, men vad jag har sett så har du sedan du varit liten hållit igång. Du har sprungit,
spelat fotboll och hållit på med andra sporter hela tiden. Du har ju också ofta sprungit
eller cyklat ärenden för oss. Allt sådant anstränger knäna och inte minst ditt ständiga
fotbollsspelande kan vara orsak till ditt ömma knä, sa mamma.
Okej, tänkte jag, bäst att kolla i en uppslagsbok om detta. Jag slår upp i band fem av det 1960
nyinköpta Focus uppslagsverk. Efter lite letande hittar jag ”springpojksknä” och där
förklarades att detta problem som egentligen hette ”Schlatters sjukdom” fungerade precis som
mamma sagt. Där framgick att det skulle gå över. Att man kunde idrotta men att det också var
viktigt med vila och att inte utsätta knät för slag och stötar. Så det var bara att vika sig inför
läkarvetenskapen. Under ett halvår tog jag det lite lugnare. Framförallt la jag ned det roliga
målvaktsspelet. Bra var väl det för, någon målvakt av klass hade jag troligen aldrig kunnat bli.
På äldre dar när jag drabbats av både ”musarm” och ”paddnacke” tänker jag ibland
tillbaka på mitt springpojksknä. Jämfört med dessa moderna teknikrelaterade skador framstår
ömma knä som rena barnleken
-

Alla barn är värda en fin blomstertid
I början av juni varje år tar grundskolornas vårtermin slut. I hela landet samlas föräldrar och
släktingar på skolgårdar och i klassrum för att vara med om skolavslutningar. Överallt är det
fullt av blommor och färgglada ballonger. En del barn har gått sitt sista år i ”nollan” och ser
med förväntan fram mot att bli stora och börja i ettan till hösten.
I andra delen av åldersstegen finns niorna. Dessa har en tudelad längtan efter fortsättningen. I
”grundentgruppen” är huvuddelen glada över att få börja i gymnasiet i augusti. Men inte alla.
En del är bekymrade och osäkra på vad som ska hända. Deras betyg har inte räckt till. De
måste kanske gå sommarskola för att komma in på gymnasiet eller kanske tycker de att en

33

sådan ansträngning inte lönar sig. Men oavsett situation och tankar om framtiden så är nog
examensdagen mest en glädjefull tillställning. Sommarlovet är här för alla och en blomstertid
för de flesta.
Varje gång jag är med vid en avslutningsdag före sommarlovet kommer jag på hur det var för
mig en gång. Jag ser då bilden av hur vi i småskolan plockade blommor och björkris och
smyckade skolsalen dagen före. Det skulle ju vara fint och lukta gott, Några tankar om
allergier fanns inte. Så visst var det lukt av både björk, syren och liljekonvaljer när vi kom på
morgonen den stora dagen. Det doftade helt enkelt sommar så det knakade. Det låg alltid en
viss sorts spänning i luften av förväntan och nerverna pirrade.
Alla barn var finklädda. Pojkarna hade vita skjortor. Några hade en liten slips och kanske en
ny ljus kavaj. Jag kommer ihåg min första, en ljusgrå med svagt blå rutor. Flickorna bar alltid
klänningar i olika ljusa färger. Nu skulle ju alla föräldrar komma till klassrummet och då
gällde det att visa upp sitt bästa. De skulle lyssna på hur vi svarade på frökens frågor och löste
de uppgifter vi fick. Visserligen var allt detta väl förberett och repeterat, men ändå, nu gällde
det ju på riktigt.
Så skulle vi förstås, precis som nu, ställa oss längst fram vid svarta tavlan och sjunga. Jag
kommer ihåg hur hjärtat bultade lite extra när vi tog i med "Vi går över daggstänkta berg",
”Ute blåser sommarvind” och ”I sommarens soliga dagar”. Samtidigt kändes det varmt och
vänligt att sjunga med kamraterna. För längst bak i salen stod ju mamma leende. När vi till
slut så klämde i med ”Den blomstertid nu kommer” kunde jag se att tårar föll nedför hennes
kinder. Inte för att hon var religiös utan därför att det var rörande att se och höra mig och alla
de andra barnen. Denna scen upprepades alla åren i småskolan och även några gånger
därefter.
När det var avslutning sista året i folkskolan, och realskolan väntade, fanns både ett vemod att
lämna och en spänning att börja nytt. Det var ett sug inför att nu börjar snart allvaret. Det var
spännaningen av att få nya kamrater och lära sig mera. Det var en längtan att få börja flyga
med nya vingar.
Oavsett vilken klass vi slutade då och barnen slutar idag så är det ändå samma känsla i de
unga brösten år efter år, generation efter generation. Det är den underbara känslan, att nu är
det sommar och ett långt lov med alla dess möjligheter och äventyr. Så varje år vill jag ge
alla barn och ungdomar ett riktigt stort "sommarlovsgrattis". Ni är alla värda, att det varje år
i juni kommer en ny fin blomstertid till er.
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Cykeln i mitt liv
När våren är här ska cykeln fram. Oj då, ingen luft där bak. Pumpa, pumpa. Det pyser ut. Ventilbyte
och pumpa igen. Lite olja på kedja, växel och handbroms. Allt klart. Upp och iväg. Ja, så har det varit
många vårar. Varje gång har också tankar kommit om cyklarna i mitt liv.

För mig har det aldrig varit tal om någon ny cykel. När jag var i sjuårsåldern köpte pappa mig
en liten blå begagnad modell. Märket kommer jag inte ihåg. Men däremot minns jag att den
hade en glänsande ny lampa och dito fin dynamo. Detta var på denna jag lärde mig cykla och
det gick fort. Några små nedförsbackar på grusvägen mot Fritsla hjälpte till och efter några
dagars träning blev det bra. Tidpunkten var väl och nödvändigt vald för till hösten samma år
började jag första klass. Sedan gällde nämligen daglig cykeltur på fyra km från Basterås ned
till samhället och efter skolan hem igen. Så att kunna cykla var viktigt.
Det dröjde förstås inte mer än ett par år så hade den blå blivit för liten. Då blev det en ny
upplaga av en liknande pojkcykel och emellanåt hankade jag mig också fram på mammas
gamla damcykel. Efter fyllda tretton var det dags för en första vuxencykel. En grannpojke
som kommit i mopedåldern sålde då sin begagnade cykel till mig. Och det var minsann inte
vilken cykel som helst utan en s k Sverigeloppscykel av märket Crescent med växlar och
handbroms. Namnet hängde samman med att det under 50-60-talen kördes ett cykellopp för
allmänheten på brukscyklar. Loppet gick från Haparanda till Ystad, så det gjorde skäl för
namnet, Sverigeloppet. Det var där som den s k. Stålfarfar blev rikskändis när att han p g a sin
höga ålder inte fick delta, men istället själv cyklade sträckan nattetid.
Min Crescent hängde med i många år men blev väl p g a av mopedkörning och senare
bilåkande allt oftare stående. Oavsett detta så fanns under hela barndomen cykling väldigt
levande. Tävlingscykling på landsväg var stort i detta västra hörn av Småland. Här kördes t ex
varje år i början av juli det s k Västboloppet. Åtskilliga somrar passerade loppet precis utanför
vårt eget hus. Och många gånger tog sig min pappa mig med till Burseryd för att se på
målgången. Särskilt minns jag när Karl-Ivar ”Burserydarn” Andersson segrade, och det hände
ofta. Denna tradition följde med mig upp i ungdomsåren och då omgärdades ju tävlingen med
flera dagars festligheter i vackra fest- och dansplatsen Bokskogen.
Längre upp i åren har det funnits långa perioder när jag inte haft någon cykel alls. Detta då till
skillnad från min Eva som alltid varit stort cykelfan med särskild stor förtjusning för
Skeppshult kvalitetscyklar. Då och då har jag väl införskaffat någon begagnad tvåhjuling både
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av racervariant och vanlig bruksmodell. Jag har väl dock inte riktigt fastnat för detta sätt att ta
mig fram i Götet. Ett tag hade jag dock en dansk cykel av märket Svalan SCO. Det var ett
märke som en gång Sveriges främsta cyklister, bröderna Fåglum, använde. Den gillade jag
starkt, men precis som flera andra cyklar jag haft så blev den stulen.
Idag kör jag någon gång en begagnad hoj av märket Rex från Halmstad men ärligt talat så
promenerar jag hellre. Detta då inte för att stadens cykelbanor blivit osäkrare p g a de tysta
snabba elcyklarna. Nej snarare för, att jag tycker att en snabb promenad ger mig bättre motion
och också ger en större visuell upplevelse.
Eva har däremot funnit en ny favorit i en Kungscykel med det ståtliga namnet Drottningholm.
Med den fräser hon iväg flera gånger
varje dag.
Jag säger, cykla mera, men var rädda om er.
Hjälm på och var försiktiga, det kan vara farligt därute.

”Ossi”, min första hund
Under hela min uppväxt hade min familj oftast en hund inomhus. Vanligast var det att en normalstor
tax, kort- eller strävhårig, fick förmånen att alltid vara inne. Våren då jag fyllde tio hade det dock inte
funnits någon hund inne på ett tag. Föräldrarna tyckte då att det var dags att jag fick en egen hund att
ta hand om.
De ansåg helt enkelt, att det var bra för min utveckling att jag tvingades ta lite ansvar. En egen hund
inne skulle också betyda ett trevligt sällskap, inte bara för att jag ibland kände mig ensam, utan bra för
hela familjen. Dessutom ger ju en hund med sitt skall en signal som varnar om att någon kommer på
besök eller om något oväntat eller oönskat hörs utanför huset. Kort sagt en hund är oaktat dess storlek
ofta en god väktare. Detta kan behövas på en gård på landet.
Jag höll förstås med, kanske inte om alla motiv för att ha en innehund, utan om att det skulle vara
trevligt för mig att ha en egen hund. Så pappa, som väl kände hela södra Sveriges kennelägare och
väldigt många sydliga jägare, ordnade snart en ny tax till huset. Valet hade fallit på en svart liten tik
från Skånetrakten. Detta var ingen tillfällighet. I vår familj hade nämligen tidigare funnits en stor och
stark hane vid namn Trick. Han hade varit en riktig Champion med massor av priser i

brukshundstävlingar och med väldigt speciella vakt- och jaktegenskaper. I pappas ögon kunde
inget jämföras med den hunden så därför fick det nu bli en tik och en mindre tax istället. Valet
av en tik banade ju också väg för valpar vilket också kunde vara trevligt för mig och dessutom
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inbringa lite pengar. Så därför kom den lilla ”Ossi” till vår familj och till mig. Det valet
visade sig vara en fullträff.
Ossi var ett namn hon fått för att hon hade rötter i Östtyskland. Hon var visserligen en
normalstor korthårig tax, alltså ingen dvärg- eller kaninvariant, men ändå liten och nätt. När
hon blev min hund var hon snart två år, men då hon dittills levt i hundgård tog hon omedelbart
mig och familjen till sitt hjärta. Tycket var snart också ömsesidigt och Ossi blev en självklar
och viktig del i vår flock. Förhållandet mellan mig och den lilla hunden utvecklades snabbt till
att vi blev ett oskiljaktigt par.
Jag var den som introducerade Ossi på gården. Snabbt vande hon sig vid att det fanns
åtskilliga andra hundar där, men de var i hundhuset och i sina rastgårdar. Ossi, som fick
springa fritt på gården hälsade men brydde sig sedan inte så mycket om de andra. De slutade
dessutom snart att skälla när hon kom farande. För när hon kom ut, efter att hon uträttat sina
behov på utvald plats, bar det alltid iväg i ilfart till ladugården för mus- och råttjakt. Inom det
området var Ossi helt fenomenal och sina fångster placerade hon alltid strax utanför
ladugårdsdörren. Därefter skällde hon för att tala om hur duktig hon varit. När hon sedan var
nöjd med sitt jobb utomhus skällde hon till lite lätt vid ytterdörren och släpptes in.
Ossi var ju en inne- och hemmahund. Eftersom min mamma var hemmafru och därmed var
den som alltid fanns där och gav henne mat blev mamma hundens stora favorit. Därefter kom
jag, men det var inte dåligt det. När jag skulle gå till skolan, oavsett om jag cyklade eller åkte
skolbuss, märkte Ossi vad som var i görningen. Hon blev då lite orolig och satt och väntade i
hallen på att bli klappad och kliad innan jag stack iväg. När det sedan blev eftermiddag blev
hon alltid lite orolig och sprang till dörren och gnällde. Hon ville då inte ut, hon ville att jag
skulle komma hem. Hörde hon skolbussen förstod hon att nu skulle jag komma och sprang då
omedelbart till dörren, blev utsläppt och kunde möta mig på gården.
Efterhand blev jag kanske lite väl beskyddande över Ossi. Pappa ansåg det självklart att hon
skulle ut och jaga med de andra hundarna. Jag visste mycket väl riskerna med detta för en
liten energisk och envis tax. Fick hon väl upp ett spår skulle hon inte släppa det oavsett hur
stora och farliga hindren i form av bäckar, kärr och skrevor skulle vara. Risken för att därmed
förolyckas var inte försumbar. Sådana olyckor hade hänt flera gånger för pappas taxar genom
åren. Efter ett tag gav han med sig och Ossi slapp bli en riktig jakttax, något hon nog inte själv
tyckte var så bra.
När Ossi var fyra år var det dags för hennes första valpkull. En ståtlig hanne bjöds in till
gården och tycke uppstod direkt. Jag hade många gånger förut sett hur hundarna fastnade i
varandra vid betäckning. Men nu, då det gällde min kära Ossi, kändes det inte alls bra. Hon
gnällde och jag tyckte så synd om henne att jag var tvungen att springa in. Jag ville inte se
utan bara vänta tills det var över. När det så var klart blev det förstås ett riktigt kram- och
pusskalas.
Födseln av tre små valpar gick sedan som en dans. Detta skedde i korgen inomhus och under
hela familjens övervakning. Ossis trygghet i familjen, och särskilt med min mamma ständigt
hemma, innebar att valparna fick det riktigt bra. Deras uppväxt blev också till stor glädje för
mig och min lek med valparna både uppskattades och välkomnades av Ossi. När valparna
blev tillräckligt gamla såldes de förstås och det var åter bara jag och Ossi. Efter den första
kullen blev det sedan bara ytterligare en valpning. Den gången nedkom den lilla tiken med
fem stabila valpar men det var riktigt jobbigt för henne, nästan så att hon strök med på
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kuppen. Jag blev förstås både orolig och ledsen och det bestämdes att Ossi därefter inte skulle
ha fler valpar.
Åren gick och både jag och Ossi blev äldre. Väl i tonåren kom många andra intressen och
tiden hemma blev kortare. Ossis kärlek till mig minskade dock inte för det. På dagarna sov
hon alltid i sin korg i köket men på nättera låg hon vid fotändan i min säng. Det var som om
hon på det sättet ville vakta över mig lite extra. När jag flyttade hemifrån vid 18 års ålder var
Ossi drygt tio år gammal. Visserligen kom jag hem varje helg, men livet för Ossi blev ändå
aldrig detsamma igen. Enligt min mamma saknade den lilla tiken mig så mycket att hon inte
riktigt var sitt gamla jag längre. Det må vara hur som helst med det. Ossi blev kanske bara
äldre och utsagan kanske mer var ett utslag av en mammas egen längtan efter sonen.
Hur som helst kom till slut den dagen när Ossi blev så sjuk att hon fick lida. Hon hade
drabbats av cancer på flera ställen i kroppen. En dag ringde pappa mig i Borås. Han berättade
då att nu var tiken så dålig att det var bäst för henne att få sluta sina dagar. Så blev det och via
ett skott från pappa ändade Ossi sina dagar och begav sig till de sälla jaktmarkerna. Jag och
övriga familjen sörjde detta länge. Det tog många år innan jag vid besök i hemmet slutade
förvänta mig att hon skulle komma och möta vid trappan.

En grym fiende
De flesta av oss har väl någon gång haft huvudvärk. Den kan ha varit en del av den allmänna
stressen eller ingående i någon sjukdom kanske influensa eller bara en mildare förkylning.
Oftast har det nog ändå varit en självförvållad värk. Kanske har det då berott på en följd av
eget valt nattvak, vätskebrist eller hunger. Dessutom kan naturligtvis gårdagens och nattens
alkoholdrickande leda till huvudvärk. Något som bara är en del av en rejäl bakfylla.
Oavsett vilken av nämnda orsaker som bär skulden till huvudvärken så är denna inte bara
obehaglig utan även smärtsam. Men, go vänner, dessa problem är bara en liten susning i
förhållande till att ha migrän. För i det sammanhanget talar vi om en total utslagning av den
drabbade.
Denna allvarliga konsekvens av migrän är inget jag behövt googla på för att kunna skriva om.
Nej, dess grymhet mot den utsatte har jag i tillräckliga doser fått känna av själv. Mellan 8 och
13 års ålder slog nämligen migränen mig i huvudet titt som tätt. Värst var det under årets
varmare månader. Då fanns perioder med migränanfall flera gånger i månaden.
Med tiden lärde jag mig känna igen symptomen, det kunde ibland betyda att tidigt sängläge
och sömn, om inte stoppade utbrottet, så kanske mildrade svårighetsgraden när huvudvärken
väl dundrade på. Kunde jag inte ha tagit en magnecyl eller albyl för att bli av med smärtorna,
undrar kanske någon. Inte då, sådana tabletter hindrade inget utan snarare betydde de bara en
omedelbar kräkning. Smärtan jag hade koncentrerad till värk ovanför och runt ögonen. Det
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olidliga kändes som om ögonen skulle trängas ut. Synen blev grönaktigt dimmig. Ihop med
den smärtan kom så illamåendet. Kräkningarna pågick oavbrutet, tömde magsäcken och till
slut kom bara galla.
När ett anfall var som värst kändes det som evigheter av smärta. Det jag kan komma ihåg var,
att det egentligen bara var att vänta ut anfallet, kräkas färdigt, ha något kallt mot pannan och
försöka sova. När den lyckan kom var tillfrisknandet på väg. Själva den akuta sjukdomen
kunde vara några timmar. Med den därtill nödvändiga sömnen kunde hela förloppet från start
till det befriande slutet vara en hel dag
Som barn såg jag framför mig ett liv med migränanfall. Men plötsligt i samband med
puberteten var problemet som bortblåst. Ingen sådan huvudvärk har drabbat mig sedan dess.
All annan huvudvärk har haft andra orsaker och aldrig varit i närheten av migrän.
Så migrän är verkligen inget att rycka på axlarna åt med orden
"Äsch, det är väl inget att gnälla över. Lite huvudvärk har vi ju alla någon gång”
Nej, gott folk, visa respekt för den som klagar över migrän för de kämpar mot en grym fiende.

Mina smultronställen
Bland alla våra vilt växande bär är kanske smultron de alla somrigaste och godaste. De växer
där i backarna och vägrenarna. Innan bären poppar upp lyser deras små vita blommor vårligt
lovande om varmare dagar. Sedan tittar de rödlysande och ofta lite toppiga godsakerna fram
ur sina små tuvor. Ibland är de låga och nära marken, ibland sticker de upp och visar hela sin
lockande fruktighet. Då är det sommar på riktigt.
Att hitta och vårda ett vackert smultronställe är en naturupplevelse utöver det vanliga. För min
del har detta inträffat under två ljuvliga perioder i mitt liv. Den ena när jag själv var barn och
den andra när mina egna barn var små. Båda underbart smak- och doftrika minnen som vid
blotta tanken känns nära och verkliga i nuet.
Min barndoms smultronbackar fanns vid gården Basterås. På ömse sidor av vägen ned till
samhället fanns på de väl betade ängarna små kullar med stora stenhällar i öppen dager och
vackra lövträd. De låg där som inbjudande öar i de gröna grässjöarna. Här gick ofta gårdens
hästar och mumsade men kullarnas smultronmångfald rörde de inte. Att som liten grabb ta sig
ned till dessa röda kullar och äta och plocka var himmelskt. Fanns mamma i följe blev det inte
bara många grässtrån, som stacks fulla av bären, utan då kunde det också bli flera bärfulla
muggar att bära hem. Alltid var det solsken och glädje i bröstet. Något jag kan förnimma även
nu ett helt liv senare.
Det andra minnesrika smultronstället fanns i Småland vid den lilla gården vi hyrde i Mjöhults
by nära Burseryd. Från husen ledde en liten skogsväg ned till en fiskesjö. Precis bakom en
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gammal rödmålad byggnad med verkstad och utedass fanns en liten backe. Här stod några
lövträd och här låg också några stenar tryggt i den småländska jorden. Tidig sommar var
denna plats alltid löftesrikt vit av smultronblommor. När det så var full fart med barnens
sommarlov och vi var där hela tiden skedde undret. Då förvandlades den lilla backen till en
rödlysande äng fylld av smultron.
Barnen tog förstås för sig av det goda, men framför allt blev det morgonplockning av oss
vuxna. Då fylldes under många morgnar en kaffekopp till bredden. Sedan bjöds barnen på
smultron till fil eller mjölk och flingor. Medan de njöt av denna naturens gåva lyssnades
alltid på någon av radions sommarföljetonger. Jag minns, att av dessa blev Maria Gripes
"Tordyveln flyger i skymningen" den stora favoriten. Jag lovar er, att då se de små liven, våra
pojkar och deras två tjejkusiner, värmde våra hjärtan varje morgon. Vår smultronbacke var
definitivt en orsak till den känslan.
Smultronställen i naturen måste också skötas. Finns inte betande djur som håller rent från gräs
och sly måste man själv hjälpa till. Varsamt gå fram med lien och sekatören är att
rekommendera. Den lilla vården behövs för att de röda älsklingarna ska titta fram år efter år.
Detta skötte vi perfekt i Mjöhult när det en gång begav sig. Hur det sedan gått för det röda
guldet i den småländska backen vet jag inte, men jag hoppas att andra barn fått njuta.
Med dessa smultronminnen behöver kanske ingen undra över varför våren och sommaren är
de tider på året jag älskar.

”Lek bra” är bäst
Som liten fick jag, som många andra, byggklossar i varierande storlek. Det byggdes så det
stod härliga till. Lite upp i åren blev det några små mekanon i present och ännu lite senare
kom ibland byggsatser av flygplan in i mitt liv. Allt var mycket stimulerande. Ändå var det
nog skapandet av tändstickstavlor och leken med tennsoldater bland upptravade böcker på
golvet som betydde mest. Troligen för att det gav lite extra skjuts för fantasi och kreativitet.
De här exemplen på barndomens byggande och fantiserande har dock ingen chans mot det jag
missade, men sedan fått skåda. Det jag tänker på är Lego vars namn kommer från danska ”leg
godt” d v s lek bra. Dessa genialiskt uttänkta små plastbitar kom på femtiotalet till Sverige,
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men av någon anledning blev de aldrig en del i min barndom. Kärleken till fotbollen gick väl
redan från tioårsåldern före legobyggande kan tänka.
Med barn och barnbarn har jag dock på nära håll nyfiket kunnat se hur roligt dessa tyckt att
Lego är. Ett tag har väl båda dessa generationer haft ett litet intresse för Legos specialsatser
med t.ex bestämda fordon och hus. Genomgående har de dock snart ratat dessa produkter. De
har bara varit spännande under själva byggnationen och sedan inte varit så intressanta längre.
Naturligtvis har Lego med sina specialsatser velat sälja mera, men jag tror att de bitit sig i
näsan med det. Barn vill nog inte låsas inne i former som någon annan bestämt.
Nej, de mest populära legobitarna är de traditionella i olika storlekar, med olika färger och
med olika användningsområden. Till dessa passar det också bra med diverse hjul för bilar och
möjligheter att få ihop små Legogubbar och gummor. Det är inte heller dumt, om än inte helt
nödvändigt, med lite byggplattor att fästa Legosamhällena på. Det viktigaste av allt är dock att
det ska finnas många, riktigt många bitar att skapa med. Då kan barnen ses ha ett fokuserat
byggande och fantiserande i timtal. Allt kan hända och att följa leken från sidan är väldigt
speciellt.
Någon kanske protesterar och hävdar att det inte går att få tag i riktigt många traditionella
Legobitar till ett vettigt pris. Det mesta som bjuds ut är ju faktiskt dyra specialsatser där bara
något redan bestämt kan byggas.
Misströsta inte. Det finns stora boxar med flera hundra bitar av traditionellt snitt. Alla
leksaksaffärer har inte dessa, men fortsätt leta. Hittar du inte så vet jag att det i varje fall finns
billiga och bra sådana boxar i en stor affär i ett litet samhälle nere i Halland. Jag vet det,
därför att därifrån har jag försett mina barnbarn med riktigt stora Legohögar. Dessa ger deras
fantasi och skaparkraft fritt spelrum.

Min religiösa karriär
Efter myndighetsåldern skulle jag komma att snart söka utträde ur Svenska kyrkan. I de
tidigare barn- och ungdomsåren hade jag dock, precis som många andra landsortsbarn, varit
insugen i den kristna lärans famn. Detta skedde trots att mina föräldrar var mer åt det
ateistiska och agnostiska hållet. Orsaken till de unga årens kyrklighet får för min del mer
tillskrivas det sociala trycket i en liten ”bonnaby” på landet. Det var liksom lugnast och
enklast att följa med strömmen.
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I och med det konforma följandet blev det därför först söndagsskolan. Denna verksamhet
skedde i en granngård och blev till en början helt förbryllande för mig. Alla de otroliga
historierna om någon som kallades Jesus och alla psalmer var nästan en helt ny värld. Jag
upplevde det väl som lite spännande till en början. Men så småningom blev jag lätt uttråkad
och alltmer ovillig att vara med. Därmed övergick de här morgontidiga söndagsseanserna
oftast i lek och bus. Min popularitet sjönk och mitt, ibland barnsliga, ifrågasättande gillades
inte. Tiden i söndagsskolan avbröts därför efter något år. Detta torde inte söndagsskolefröken
ha sörjt särskilt mycket över.
Sen gick det flera år utan annan kyrklighet än medverkan vid ett och annat s k husförhör. Där
utmärkte jag mig med att aldrig kunna svara på prästens märkliga frågor. Vid 15 års ålder
ställdes så det religiösa på sin spets. Då blev det nämligen dags att ta ställning till frågan om
att konfirmeras eller ej. Mina föräldrar menade att jag fick avgöra detta själv, dock med
tillägget att det kunde inte skada och att ”gör du det så blir det inget prat på byn”. Mot den
bakgrunden bestämde jag mig för att vara med i konfirmationsundervisningen. Detta ångrade
jag inte. Här gällde faktiskt inte bara indoktrinering utan pastorn var förvånansvärt öppen
också inför mina frågor och kritiska synpunkter. Några små konflikter blev det förstås, men
tiden gick och konfirmerad blev jag.
Några månader efter myndighetsåldern, som då var 21 år, gick jag till pastorsexpeditionen och
begärde utträde ur kristenheten. Där mötte jag konfirmationspastorn. Jag blev inte lite
förvånad över att denne inte ställde några frågor om motiv till mitt utträde. Istället blev det
prat om fotboll, ett intresse vi delade, och där prällen över åren följt mitt fotbollsspel med lätt
beundran.
Vi skulle dock komma att mötas ännu en gång i samma rum. Detta skedde något år senare när
jag och Eva lovat bli s k "gudfäder" till ett syskonbarn. Då var det dags för nytt besök på
expeditionen. Den gamle pastorn blev säkert överraskad över mitt uppdykande. Kanske han
hoppades på bot och bättring eller började han helt enkelt bli lite luttrad av de nya
frihetsvindar som blåste i slutet av 1960-talet. Hans enda kommentar före den formella
genomgången var både skämtsam och kort:
- Ja, du Lasse, du har ju börjat springa här rätt ofta nu.
Vet inte riktigt vad jag ska tro om detta?
Inför detta log jag, men satt tyst.
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Skogen som lekplats
För en del kan skogen kännas farlig. Möjligen beror det på okunskap om skogen, dess växter
och djur. Kanske är det så att rädslan kommer av befogad oro för fästingar eller på att det på
en del håll faktiskt förekommer vargar. Oavsett orsak finns föga fog för att var skrämd av den
svenska skogen om man klär sig rätt och beter sig klokt.
Under min barndom var skogen inget som skrämde, snarare var det så att jag älskade att leka
och vara där. Där fanns djuren och fåglarna som jag lärt mig känna till. Där fanns träden,
stenarna, bäckarna som lockade. Där fanns dofterna och ljuden man njöt av. Där fanns äventyr
och en inspiration till fantasi och drömmar. Liknande inställning hade nog de allra flesta barn
på landet på den tiden. Kanske gäller detta för majoriteten av landsbygdsbarnen också idag,
även om fästingeländet kräver en del försiktighetsåtgärder.
Ett av de stora leknöjena för mig och mina kamrater, både flickor och pojkar, var att bygga
hyddor i skogen. När vi talar om dessa var det aldrig fråga om några små hoprafsade och
snedställda grenar och granrisruskor som bara lutades mot ett träd. Nej, för vårt gäng gällde
rejäla byggnationer. Naturligtvis gick vi försiktigt fram, men behövligt liggande virke fanns
alltid så med varsamheten var det inga problem. Placeringen var viktig då hyddan skulle
smälta in i terrängen. Därför valde vi ofta att bygga antingen under en stor gran med god höjd
till första grenparet eller direkt vid en större sten eller klippa. Vid dessa platser kunde
riskojorna knappt synas.
Oavsett placering skapade vi först en rejäl stomme. De starka men smala träd som hittades på
marken, kvistades och kilades fast snedställda i marken. Inga snören, ståltråd eller spik
användes utan surrningarna skedde med små töjbara grenar och kvistar. När så stommen var
klar snoddes lite större grenar med jämna mellanrum runt hela bygget. Hemifrån hade vi fått
lära oss vilka granrisgrenar vi fick kapa och de förhållningsreglerna följdes. Det idoga
granrisarbetet kunde därför nu sättas igång. Detta bestod i att fläta in granris i stommen och
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till sist placera ytterligare ett lager med hängande granris över hela skapelsen. Med allt detta
fick vi en både svårupptäckt och regntät koja. Därmed hade också en hel dag gått och allt
hade klarats med hjälp våra små slidknivar och ibland en liten handsåg.
När vi återvände dagen därpå var det inte alltid dags för leken, ibland byggde vi istället
ytterligare en koja i närheten. Detta både för att själva byggandet var roligt och därför att det
behövdes flera hyddor för våra lekar. Och dessa var flera. Det kunde handla om indianer och
cowboys, jakt, stenåldersliv eller kanske Per Stigmans äventyr som vi läste om i tidningen
Rekordmagasinet. Oavsett vilket så var det båge och pilar, spjut och slangbella som gällde.
Allt tillverkade jag och mina kompisar själva. Särskilt viktiga bland vapnen var pilbågen och
slangbellan.
Bågen gjorde vi av lämpliga enbuskar. Dessa kvistades för att sedan läggas i någon
vattensamling. Där fick de ligga ett tag för att bli riktigt mjuka. När mjukheten var god
placerades de i spänn för att få lagom böj. När detta var klart återstod att linda på ett handtag
och sätta på en stark lina eller snöre. Bågen var klar. Pilar fixades från olika buskar med rak
stam eller dito grenar. Även dessa skalades och spetsades. Ibland satte vi på fjädrar. Sedan var
allt klart för användning. Framför allt blev det, i de fantasifulla lekarna, prickskjutning på
verkliga eller inbillade mål. Några pilfällda djur var det aldrig tal om.
För småviltsjakt var nämligen slangbellan betydligt säkrare. Med en lagom stor och stark
träklyka och gummislang med en skinn- eller läderbit för ammunitionen blev det oftast ett
mycket bra vapen. Vid lek var det mest tallkottar som flög iväg. Handlade det däremot om
jakt på skator, kråkor eller kajor laddades med småsten. Ofast blev det bommar, men
emellanåt fick en och annan av dessa fåglar släppa livet till. Låter kanske grymt, men kom
ihåg att detta var på den tiden då det fanns skottpengar att hämta för kråkfötter. Så någon slant
blev det emellanåt.
Ja, så kunde äventyren i skogen hålla på för oss barn under årets varma dagar. När jag
däremot gled in i de tidiga tonåren tröt lekintresset i skogen. Då blev skogsmarken istället en
plats för drömmar och härliga naturupplevelser. Främst var det fåglarnas värld som
fascinerade. Det intresset tog mig ut i skogen under en lång tonårsperiod och då ofta flera
morgnar i veckan. På äldre dar har det alltid varit dessa skogliga fågeläventyr som jag kommit
ihåg bäst och glatts mest åt.
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Spegeldagen
Vi hade nyss kommit till vårt nya boende i Småland och jag var tvungen att börja i skolan
direkt. Den första skoldagen och flera dagar därefter blev en pina. Jag förstod inte språket
riktigt. Flera klasskamrater fnissade och hade dumma kommentarer om mitt sätt att tala och se
ut. Varje dag gick jag därför lite ledsen från skolan.
Den femte dagen i allt detta nya slog min migrän till och jag var tvungen att stanna hemma.
Dagen därpå var jag spänd och rädd för att åter möta klassen. När jag kom till skolan hängde
jag därför bara snabbt upp väskan på en krok utanför klassrummet. Sedan sprang jag hem.
När jag smugit in i lägenheten gömde jag mig bakom köksdörren i ena ändan av den långa
hallen. Mamma, som kom från köket, gick förbi mig och mot spegeln i hallens motsatta ända.
Väl där tycktes hon tappa balansen och tog sig för pannan. Det hon såg i spegeln kunde ju inte
vara möjligt. Jag hade ju nyss gått till skolan och nu såg hon ändå mig i spegelbilden. Hade
hon blivit galen?
Jag förstod genast och sprang fram till mamma. Vi höll om varandra och grät båda. Först nu
vågade jag berätta om tråkigheterna i skolan. Både mamma och pappa förstod och tröstade.
Med detta växte också mitt mod och efter ”Spegeldagen” vågade jag åter vara mitt glada
åttaåriga jag. Detta märkte klasskamraterna snart och jag blev i samma vecka en i gänget.
Och jag tänker… att även små händelser kan betyda väldigt mycket för den som är liten.
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Nära ögat
Jag har med åren fått ett stort filmintresse. Detta hade dock kunnat få ett abrupt slut. En av
mina tidiga filmerfarenheter under 50-talet blev nämligen lite ruggigare än vad som är vanligt.
Då hände nämligen en tråkighet som etsade sig fast i mig länge. Ja, för en liten grabb blev det
lite av ett ”filmtrauma”. Händelsen inträffade när jag var sju år. Det var väl inte tal om
biodebut, men det var inte många besök jag gjort tidigare. Som vanligt rörde det sig om en
matiné med start klockan fyra och filmen jag och grannpojkarna skulle se var ”Lassie på
äventyr”. Naturligtvis med den då 11-åriga Elisabeth Taylor och collien Lassie i de ledande
rollerna. Eftersom filmen inte var förrän på eftermiddagen fanns det gott om tid till lek innan
det var dags för vattenkamning och uppklädning.
Det var en härlig sen augustilördag så efter maten vid 12-tiden sprang kompisarna ut i skogen
för att bygga på en granriskoja och skjuta med våra pilbågar av ene. Som vanligt var det jag,
Bosse och Calle som sökte äventyr i skogsbacken ovanför tvättstugan. Vi jobbade först med
hyddan ett tag och sedan var det dags för indiansmygandet och pilbågarna. Vi sprang där
mellan träden och släppte iväg våra pilar på trädstammar, stubbar och stenar. Plötsligt, mitt i
den spännande lekglädjen, var olyckan framme. Jag snubblade till samtidigt som jag släppte
pilen från bågsträngen. Den flög okontrollerat iväg och träffade Calle i ögontrakten. Det
gjorde ont, han blev rädd och blodet rann utmed kinden. Med ett fasligt skrikande satte Calle
iväg hemåt tätt följd av sin lillebror, Bosse.
Där stod jag kvar som förstenad. Frågorna snurrade i mitt huvud. Vad hade jag gjort? Hade
jag skadat Calles öga, kanske skulle han bli blind. Vad skulle Calles stränga pappa säga? Min
egen pappa skulle väl också bli arg. Nu skulle jag säkert inte få gå med på bio heller. Jag var
rädd och riktigt olycklig och när försteningen lossnat kröp jag in i kojan, lade mig ned och
grät hejdlöst.
Efter en stund, som jag förstås tyckte varade i evigheter, hördes röster nerifrån backen. Nu
kommer de och tar mig, nu blir det skäll och hårda ord. Bäst att jag sticker, tänkte jag, och så
sprang jag bort ett femtiotal meter. Var skulle jag gömma mig? Jo, upp i en stor gren- och
barrtät gran. Där kunde nog ingen se mig.
Som jag satt där uppe hörde jag, men kunde inte se, att några kom fram till hyddan. Plötsligt
hördes Bosses röst:
- Han är ju inte här. Han har säkert gömt sig någon annanstans. Kanske han har
sprungit iväg till sjön och dränkt sig, sa den lille Bosse.
Jag hörde inte någon som svarade på Bosses dumma skämt, men jag hörde hur några närmade
sig mitt grangömme. Jag kröp ihop bakom stammen högt upp i trädet, andades häftigt och
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tänkte, att nu hittar de mig, nu blir det inte roligt. Nu var de letande alldeles intill och åter
hördes rösterna.
- Förstår inte varför han gömt sig. Det var ju en olycka. Han kunde väl inte hjälpa att
han snubblade och att pilen flög iväg. Det kunde ju likaväl varit någon av oss som
hade ramlat. Det var ju ingen vass pil. Det kunde ju gått illa, men nu gjorde det inte
det. Ett sår på kinden är väl inget, sa Calle.
Ja, det var faktiskt Calle som pratade och jag blev genast nyfiken och kikade fram uppifrån
trädet och ner på stigen. Där gick bröderna sida vid sida ensamma. Inga pappor eller mammor
någonstans. Mitt mod kom tillbaka direkt och jag upphävde det indianskri pojkarna där nere
på marken väl kände igen. De tittade upp och såg genast vem det var.
- Kom ner nu din kråkindian. Klockan är mycket. Vi måste cykla till bion. Det är okey
med mig. Ingen mer än vi vet. Plåstret är ju för granruskan som slog mig i ansiktet,
skrattade Calle
Jag klättrade snabbt ned och tillsammans småjoggade hemåt. Det bubblade nu av glädje i mig.
Jag skulle inte missa Lassie. Härligt!
Vid kommande biobesök i livet skulle dock dagen då det var nära ögat ibland poppa upp
igen.

”Belsen”
Jag hade nyligen fyllt 7 år och var en kavat liten krabat i de flesta sammanhang. En sådan som
vågade tala rakt ut om sina tankar, vågade testa nya maträtter och kunde både cykla och delta
i de mest fysiskt krävande lekarna. Sen fanns fotbollen, en leksak som jag redan från början
älskade och dessutom kunde behärska bättre än både jämnåriga och något äldre grabbar. Kort
sagt allt flöt på fint och det verkade inte finnas några större problem för mig.
Så kom chocken.
Det blev dags för mitt första tandläkarbesök. Redan före hade jag hört rykten om hur ont det
skulle göra. Några kamrater hade också berättat, att den kvinnliga tandläkaren var både elak
och farlig. I barnens och även en del okloka vuxnas munnar gick hon under det illa valda
namnet ”Belsen”. Denna elakhet berodde förstås på hennes tyska påbrå och för att pinan
under hennes behandling kunde liknas vid tortyren i koncentrationslägret ” Belsen”. Liknelsen
var naturligtvis helt horribel, vilket också min mamma påpekade, när jag uttryckte rädsla inför
besöket hos den fruktade tandläkaren.
Väl inne i väntrummet gjorde lukten och det vinande ljudet från ett angränsade rum att hjärtat
bultade ännu lite snabbare. Plötsligt slutade oljudet och ut kom en man med svett i pannan
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men med en nöjd min. Ögonblicket efter uppenbarade sig en sköterska och hon bjöd både mig
och mamma att gå in i behandlingsrummet. Där stod hon, ”Belsen”, leende och vänlig och
hälsade välkommen till oss båda. Modet inne i mig växte omedelbart. Det här var väl inget,
hon verkar ju jättetrevlig, det här kommer att gå bra, tänkte jag och satte mig i stolen.
Medan jag satte mig till rätta frågade mamma om hon kunde gå och handla medan jag fick
min behandling. Detta hade vi pratat om tidigare och nu när jag inte kände mig så rädd längre
tyckte jag att det var helt okey att hon gick iväg. I grunden ville jag väl visa att jag var en kille
som kunde klara sig själv. Så mamma gick och undersökningen startade.
Nu kändes det strax inte så bra längre. ”Belsens” rotande och tittande i munnen gjorde att det
spände på ett sätt jag inte upplevt tidigare. Plötsligt ilade det till rejält och jag ryckte till och
hade svårt att hålla gråten borta. Samtidigt hörde jag hur tandläkaren sa till sköterskan:
Aj, aj här var det ett rejält hål. Den här måste vi rotfylla om den ska kunna räddas.
Uttrycket ”rotfylla” lät som något som skulle göra riktigt ont. ”Belsen” försökte lugna med
orden, att det inte skulle göra ont därför att hon skulle bedöva. Att det inte skulle smärta lät ju
bra, men ”bedöva” lät som något riktigt allvarligt. Trots att tårarna nu trillade utefter kinden
ville jag dock inte protestera. Sprutan kom fram men stick hade jag fått tidigare så det
skrämde inte så mycket. Men nu skulle det stickas i munnen och jag gapade, svettades och
höll krampaktigt i armstöden. De två sticken högg till och jag tryckte mig hårt mot
stolsryggen båda gångerna. Allt var dock rätt så snabbt över och någon fortsatt smärta fanns
inte.
Nu kom en överraskning. Syster tog mig i handen och sa att jag skulle gå ut i väntrummet och
vara kvar där till bedövningen började ta. Vad var allt detta? Var allt klart? Vad betydde det
att bedövningen skulle ta? Frågorna snurrade i mitt huvud. När jag sedan satt där ensam i
väntrummet kände jag plötsligt hur det liksom växte i munnen. Snart tyckte jag mig också
tappa känseln i kinder och läppar. Jag började må illa och ville kräkas.
Nu kunde jag inte hålla mig längre. Nu var det inte längre bara enstaka trillande tårar. Nu kom
storgråten. Ut kom då både sköterskan och tandläkaren. Åsynen av dem gjorde mig ännu
räddare och jag började skrika högt och ropa på hjälp. När de försökte ta tag i mig för att
lugna mig slet jag mig loss. Mitt i allt detta öppnas dörren och mamma kommer in. Jag
slänger mig i hennes famn och skakar av gråt och rädsla. Långt borta hör jag så ”Belsens”
skarpa röst.
Nej så här kan vi verkligen inte ha det. Tål han inte en liten bedövning utan att börja
gapa och skrika kan det inte bli tal om att laga hans tand. Frun får ta pojken här ifrån
och återkomma vid en annan tid.
Vi gick. Något nytt besök hos ”Belsen” blev det sedan aldrig. En tandvårdsskräck hade
befästs, en rädsla jag inte skulle komma över förrän i tonåren.
Jag tänker:
Föräldrar, lämna aldrig era barn ensamma hos tandläkaren innan de är vana och orädda.
Tandvårdspersonal, förklara alla åtgärder och ingrepp noga för era barnpatienter och lämna
dem inte ensamma med bedövade munnar.
Alla, skräms aldrig med att det gör ont hos tandläkaren och att hen är elak.
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Fred med saft och bullar
Det var i slutet av 1950-talet. Jag var 13 år och ganska etablerad i kamratkretsen i samhället
även om vi bodde en bit utanför tätorten. Jag hade vuxit rätt snabbt och rönte p g a detta viss
respekt bland jämnåriga pojkar i skolan. Med liv och lust deltog jag i dåtidens pojkstreck i och
runt samhället. Det var allt från att spela hartsfiol, luras med plånbok bunden med snöre till att
palla äpplen.
Bland pojkarna fanns de, som gärna villa mucka gräl om allt och inget. De ville visa sig starka
och tuffa. Ett tag var det särskilt populärt att utmana just mig. Oftast kunde jag undvika
bråken, men blev det för stora elakheter fegade jag inte ur på något sätt. Då blev det kurr och
oftast gick jag segrande ur striden, detta då efter något bra nacksving eller en smäll på truten.
Sen var det över och kompisskapet med motståndaren återgick snart till det normala eller blev
ännu bättre.
Ett tag var det populärt bland pojkarna att ”att leka krig”. Det låter allvarligt och våldsamt
men vissa regler upprätthölls för detta. Jag var också med emellanåt. Det hela gick till så, att
ett gäng grabbar kom överens i skolan om att de skulle träffas i någon skogsdunge och leka
krig mellan två lag. I leken fick egentligen bara jämnåriga vara med, men några enstaka äldre
pojkar, som gillade att puckla på yngre och svagare, trängde sig in ibland. När man väl
kommit överens så träffades gängen sedan på avtalad plats beväpnade med käppar. Sedan
böljande striden fram och åter med ett livligt fäktande, men regeln var att ingen fick skada
någon annan. När det hela pågått någon timma brukade man gemensamt bestämma att avsluta
och för att avgöra vem som vunnit utsåg de båda arméerna varsin kämpe. Dessa två möttes i
en brottningsmatch och den kämpe som vann gav hela segern till sitt gäng. Enkelt och utan
större problem än lite näsblod ibland.
Som så mycket annat ballade också den här typen av våldslekar ur till slut. Lite äldre
bräkstakar med pennalistiska anlag trängde sig in. Då försvann det ”gentlemannamässiga” och
in kom önskan att ta fångar att förnedra på olika sätt. När det så uppdagades att någon blivit
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bränd med cigarettglöd tog allt slut. Hurdå? Jo, vuxna och kloka äldre grabbar sa ifrån och
varnade för fortsättning. Sen var det bra med det.
Jag saknade inte krigsleken och var glad att det tagit slut. I mitt fall blev den sista striden lite
annorlunda. Då hade gängen kommit överens om att mötas i strid på ängarna nära mitt hem.
Problemet var dock att de flesta av mina tänkta medkämpar inte kom medan motståndarna,
med store Kurt i täten, var minst tio. Jag och mina vänner gömde oss klokt nog inomhus när
de andra kom. Dessa stod sedan under högljutt väntade ute på gården. Då kommer plötsligt
min pappa gående och jag öppnar fönstret för att höra vad han hade att säga och det var:
- Jaha, det var ju trevligt att det har kommit så många grabbar på en gång och
hälsat på. Ni är välkomna alla. Som jag ser det så finns just nu två alternativ. Det
ena är att jag går upp och ringer till era föräldrar så att de kommer hit och
hämtar er. Det är ju långt till byn så de skulle nog inte bli så glada, men det är väl
bättre än att ni ska behöva gå hem. Det andra alternativet är att ni och de som är
inomhus sluter fred idag och så bjuder vi er alla istället på bullar och saft, Så vad
säger ni, pojkar?
Pojkarna på gårdsplan stod tysta en stund. Alla tittade på den tidigare så stridsvillige Kurt.
Han visste mycket väl, att om föräldrarna blandades in så skulle det bli tråkigheter för både
honom och de andra. Så valet var givet.
- Vi kör på fred och fika, sa Kurt och alla övriga jublade.
Och så blev det. Mammas nybakade bullar och saft i trädgården smakade bra och efteråt
spelade alla fotboll bakom ladugården. För mig och många av de andra pojkarna blev detta
sista gången med krigslekar. Saft och bullar hade visat sig vara en lysande fredsmäklare.

Skolresetrauma
Vi satt på verandan och smuttade på var sin öl. Det var jag och mittemot satt Agne, en
gammal klasskamrat som kommit förbi efter 10 år ”någonstans bort i stan”. Vi var båda
tjugofem vårar och hade väl inte setts sedan realen så det var mycket att prata om. När vi
träffades första gången i tvåan i folkskolan var jag nyinflyttad. Agne var då en av dem som
först blev vän med nykomlingen. Över åren därefter blev det en hel del äventyr där vi två
grabbar hade spännande huvudroller.
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Efter en stund sa Agne:
- Minns du de olika skolresorna. De var häftiga. De gick ju efter en viss ordning som
väl gällde för alla, tror jag.
- Ja precis sa jag.
- Ordningen var väl mellan fyran och sjuan, om jag kommer ihåg rätt, Apladalen i
Värnamo, Visingsö och sen Göteborg med bl a Liseberg. Dessa bestämdes av
skolan. Resmålet för den sista resan i sjuan bestämde vi elever och vår klass valde
en fyra dagars tur i Skåne och med besök i Köpenhamn.
- Visst, sa Agne, och alla var ju kul på sitt sätt men de tre första platserna hade
jag redan åkt till med familjen. Däremot Skåneresan var häftig. Då var man ju lite
intresserad av tjejerna också och jag var ihop med Lena, kommer jag ihåg. Rolig
tjej, undrar vart hon tog vägen?
- Tror hon flyttat till Hylte och gängat sig med en kille därifrån. Det är i varje fall
det senaste jag hört om henne, sa jag, och mina minnen av skolresornas tråkigheter
började nu bubbla upp.
- Om jag ska säga sanningen så tycker jag nog de tre första resorna var lite jobbiga.
För alla gällde ju att de kostade pengar. Eftersom vi inte hade så mycket blev det
alltid lite jobbigt. Jag fick dåligt samvete för detta. Därför jobbade jag inför
Skåneresan extra på Posten och hos grannarna för att klara resan själv. Det gick
bra.
- Hmm. Det visste jag inte, mumlade Agne.
- Men vad gäller resorna till Apladalen, Visingsö och Liseberg är det annat som gör
att jag får dåliga vibbar och kan känna svettningar i pannan.
- På Apladalsresan i fyran hade jag klätt upp mig i ny kavaj och så hade jag en liten
slips med resårband runt nacken. Den var en stor tabbe. Ni grabbar upptäckte den
och tyckte förstås att det var roligt att dra i den så att det smätte till. Jag skämdes
och försökte undkomma men utan att lyckas. Till slut drog Eskil till så hårt att
bara knuten blev kvar och jag klappade till honom. Vem fick sen skäll av fröken?
Jo jag, naturligtvis.
- Ja jag kommer ihåg slipsen, tänk vad elak man kunde vara. Inte utan att jag skäms
lite nu när du berättar, sa en rodnande Agne.
- Sen var det ju Visingsö året efter. Då blev det ännu värre. Jag kom ihåg året före
så någon slips var det inte tal om, men nya snygga byxor hade jag fått. Väl där
skulle ju alla nödvändigtvis upp i Kumlaby kyrkas torn. Med flera tråkiga
erfarenheter av höjdrädsla, som jag förstås ville dölja, försökte jag komma undan
tornet. Det fanns inte en chans till det. Upp gick det väl okej. Väl där uppe undvek
jag att gå nära kanten och se ner. Sen gällde det att komma ned och det gick på
darrande ben. Och då hände det. En plåtbit fick tag i byxsidan och en rejäl reva
slets upp i mina nya byxor. Pinsamt och ledsamt och jag gick sedan och höll
handen över revan resten av resan.
- Vad säger du är det sant? mumlade en nu gapande Agne
- Sen var det Liseberg, fortsatte jag
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- Det gick väl an att åka några grejer, men med min svindel hoppade jag över Bergoch-dalbanan. Jag kommer ihåg att det fanns något som hette något i stil med
Swingoplan. Den bestod av två flygplansliknande tunnor i ändarna på en lång
arm. Både tunnorna och armen snurrade runt. Jag hamnade ihop med den klart
överviktige Pelle och under den hemska färden låg han på mig. När vi kom ned
mådde jag så illa att jag kräktes direkt och det hamnade på några som stod och
väntade. Fy fan vad jag mådde dåligt.
- Det var som sjutton, det såg jag aldrig, men på Skåneresan hände väl ändå inget
sånt? frågade Agne.
- Nejdå. Jag hade lärt mig en del av de tre första resorna så visst tänkte jag mycket
på dem före vi åkte söderut. Varje gång de tre resminnena kom tillbaka mådde jag
dåligt. Kanske hade jag någon slags resetrauma. Men Skåne blev toppen. Inga
pengaproblem utan jag betalade allt själv. Jag hade ju också vuxit till mig
ordentligt och var ju inte direkt någon kille som andra vågade dra i slipsen på
längre. Nä, den resan visade att jag kommit över mina skolreseproblem och att
mitt självförtroende var på toppen, sa Oscar.
- Härligt att höra, skål för det Lasse , sa Agne leende

Jag lipade för filmen

”Barnen från Frostmofjället”
När jag tänker tillbaka på min skoltid dyker mest de roliga händelserna upp. En sådan var de
stunder då det var filmvisning. Det var inte ofta, men när det skedde var det med en projektor
för 16 mm film som stod och skakade mitt i klassrummet. Den lät hela tiden och då och då
blev det krångel med apparaten. Sett i backspegeln var mycket av filmutbudet märkligt men
ändå ett tidens tecken. För detta hände i en tid då staten och kyrkan satt ihop då den naiva
efterkrigsidylliseringen av USA var total. När Sverige och det blågula stod högt i kurs. En tid
där TV inte fanns i varje hem och då datorer var stora som hus. Det var en period när
homosexualitet ännu var straffbart, muslimer helt obekanta, jämställdhet var satt på undantag
och skolan fortfarande skulle lära barnen att veta hut och hedra gud och överhögheten.
Därför visades såsom en självklarhet alltid en gammal film om Karl XII där hans liv och
krigargärning hyllades okritiskt. Han slogs hej vilt mot de stygga ryssarna och såg till att det
svenska Östersjöimperiet inte bara försvarades utan utvidgades. Han var helt enkelt en riktig
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krigare och mördare som till slut gjorde det svenska folket utfattigt. Inget sades från lärarhåll
om detta och barnen förväntades svälja dravlet.
En annan film, som egentligen var ännu värre, var en som hette ”Långe Lasse i Delsbo”. Den
handlade om en riktig karlakarl till präst uppe i Härnösandstrakten. Han bekämpade och
handgripligen slogs mot hembrännare och annat löst folk. Bland dessa fanns också dåtidens
frireligiösa som samlades i stugorna för att predika sin variant av gudstro. Överallt var den
långe Lasse framme och hytte med näven. Inte konstigt att verklighetens förebild sedan blev
biskop. Förhärligandet av förföljelserna av frireligiösa var det som var mest beklämmande
och då inte minst för de skolbarn vars familjer tillhörde Pingstvännerna, Baptister eller något
annat frireligiöst samfund. Till dem togs det ingen hänsyn. Statskyrkans överhöghet och
sanning skulle fram.
Men allt var inte gammal rutten propaganda, menar jag
Lite bättre var väl t ex filmen ”Seger i mörkret” om den blinde uppfinnaren Gustav Daléns liv
och den nationalromantiska naturfilmen ”Det stora äventyret”. Riktigt nyttig var nog ändå
bara den sedelärande lilla filmen ”Karies och Bactus” som lärde barnen vikten av att inte äta
för mycket sötsaker och att borsta tänderna ordentligt.
Den stora filmhändelsen för mig och andra skolbarn på 1950-talet var ändå visningen av den
tragiska filmen. ”Barnen från Frostmofjället”. Den handlade om en grupp fattiga syskon i
Norrland som blev utplacerade i olika fosterhem. Där hade flera av dem rent för djävligt
dåligt. Ja, just precis så illa som det många gånger också var i verkligheten. Barnen kämpade
på mot alla slags vedermödor och till slut gick det ändå hyfsat. Så långt innehållet.
Det intressanta var dock min och andra elevers snack om filmen före visningen och hur denna
skulle påverka oss. Hur det sedan blev med det var också en stor grej. Den stora frågan för
barnen var: ”Vilka skulle gråta av det tragiska dramat?” Jag var här inget undantag. Jag var
nervös och trodde att jag skulle lipa. Så blev det också. Mitt inre rördes djupt av barnens
historia. Jag grät både under filmen och efter. Flera av mina klasskamrater grät också, men
inte alla.
När jag senare tänkt tillbaka har jag kommet ihåg, att jag först skämdes över min reaktion.
Skulle jag, en stor stark 12-åring böla av en film. Illa, mycket illa, tänkte jag då. Naturligtvis
fick jag också höra om min ynklighet av de pojkar som inte lipat. Men skolfröken var då inte
nådig. Hon läxade upp dem som retades efter noter. Hon berättade om att människor upplever
saker olika därför att vi är olika. En sådan olikhet är, att en del har närmare till sina känslor än
andra. De bryr sig mer om andra, kan sympatisera med dem som har det svårt och dessa är
ofta också de som både gråter och skrattar lättare än andra. De visar helt enkelt sina känslor
och det kan både flickor och pojkar göra, framhöll den kloka fröken.
Tanken, att det kunde vara något bra med att visa sina känslor, fastnade i mig. Därmed kom
lipandet av ”Barnen från Frostmofjället” i annan dager. I den stunden bestämde jag mig nog
också för att under resten av livet alltid våga visa känslor. Så blev det också, och det har jag
aldrig ångrat.
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Då blev jag rädd
Min barndom präglades av möten med vuxna som var vänliga mot folk i allmänhet och mot
barn i synnerhet. Det fanns de som både lärde mig bra saker och de som uppmuntrade och
tillrättavisade på ett vänligt men bestämt sätt. Våld var i det närmaste okänt i min lilla värld
på 50-talet. Alla barn var definitivt inte lika förskonade från aga och från att se våld i egna
familjen.
Två bröder, Sven och Sigge, som jag lekte med ibland, var mindre lyckligt lottade. Deras
pappa, Edvard, slog både grabbarna och hustrun. Han var småbrukare och för att dryga ut de
små inkomsterna från hemmanet gjorde han dagsverken bland bönderna i grannskapet. På så
sätt hände det att också jag kom i kontakt med honom.
Edvard såg dåligt och när han därför skulle tala till någon gick han nära för att kunna se den
han pratade med. När han en gång talade till mig böjde han sig fram nöp mig i kinden och
med sin hesa röst väste han fram
- Jaså det är du som är " fuvlahandlarens pejk”. Du ska sluta med att störa Sven och
Sonny med lekar å sådan skit. De har annat att sköta där hemma och hinner inte med
dig.
Jag blev förstås jätterädd både av de hotfulla orden och att han kom så nära, luktade illa och
rörde vid mig. När jag omedelbart berättade händelsen för min pappa blev han arg. Med fasta
steg gick han direkt fram till Edvard och på håll hörde jag honom säga med mycket bestämd
röst:
- Du ska ge faen i min son. Du ska vare sig tilltala honom eller röra honom från och
med nu. Har du något att klaga på i hans beteende så kom till mig. Är det klart?
Jag hörde Edvard muttra något om ”jag mente inte så illa” för att sedan lomma iväg över
åkern.
Från den dagen höll jag mig helt undan från den hotfulle mannen och hans lilla gård. Däremot
lekte jag fortfarande en del med bröderna eftersom de då och då kom cyklande till oss när
pappan var bortrest. Då fick de bullar och saft och allmän vänlighet vilket jag tror de
verkligen behövde.
Det dröjde sedan några år innan jag fick veta om Edvards våldsamheter. Då hörde jag hur de
vuxna talade om, att han hade slaget sin fru i ryggen med en mjölkspann så hon hamnat på
sjukhus. Kvinnan, som Edvard alltid benämnde "da köna jag bor hopa mä" tog dock tillbaka
sin anmälan. Hon kom hem igen för att ta hand om sönerna och efter ett tag var tyranniet
igång igen.
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Edvards syn förbättrades inte över åren. Det blev starroperation, men när knäppskallen kom
från sjukhuset ville han inte visa sig med ögonskydd när han kom från stationen. Därför tog
han av det mot läkarens bestämda inrådan och cyklade sen 6 km hem. Följden blev att synen
på det opererade ögat försvann totalt.
Trots den ytterligare försämrade synen kunde han inte lämna sönerna och hustrun ifred. Han
fortsatte att plåga dem. Men bröderna växte och i synnerhet Sigge blev väldigt stor och stark i
ung ålder. Så kom till slut dagen när Edvard var igång med att prygla mamman och Sigge fick
nog. Han blev rasande och gav sin pappa så mycket stryk att denne behövde ligga på sjukhus
länge. Inga rättsliga följder kom av det, men Edvards våld mot hustru och barn tog äntligen
slut.
Visst var det tragiskt att det skulle behöva gå så här långt. Men så var det ofta på den tiden
och så är det tyvärr ibland också idag. Flera år senare frågade jag runt om hur det gått för
Sven och Sigge i livet. Jag fick då veta Sven klarat sig riktigt bra. Sigge, som klådde upp sin
pappa i unga år, hade tyvärr oturligt blivit ihjälstångad av en tjur. Dubbelt tragiskt öde
således.
Not
Detta hände långt före det att aga förbjöds 1979 och ännu längre i tid från det att barnperspektivet blev regel för
socialtjänst, polis och andra myndigheter.
Ordkunskap
”fuvlahandlarens pejk” bondskt småländskt uttryck för begreppet ”Fågelhandlarens pojke”
”da köna jag bor hopa mä” också ett bondskt småländskt uttryck för ” kvinnan jag bor tillsammans med”

Edvin ville aldrig leka
När jag i vuxen ålder tänkte på Edvin så var det med sorg i hjärtat jag kom ihåg familjens
tragiska öde. Trots att han bodde bara hundra meter från mig och hoppade på och av skolbilen
på samma plats var det som om Edvin undvek kontakt. Jag trodde, att han väl var blyg, han
var ju yngre. Men så plötsligt en dag frågade Edvin om vi skulle leka på eftermiddagen. Visst,
tyckte jag, kul.
Då Edvin sedan kom brast han efter en stund i gråt. När min mor undrade vad det var
berättade han att pappan mådde dåligt. Han hade gapat och skrikit på morgonen och sedan
inte kommit hem efter jobbet. Mamman hade ringt till pappans arbete, men de hade inte sett
till honom under dagen. Mamman var nu orolig och systrarna ledsna. Och Edvin sa:
- Därför kan jag inte leka idag utan måste hem och vänta på pappa. Kanske mamma
måste åka iväg och leta. Jag vet inte.
Min beslutsamma mamma tog då Edvin i handen och gick upp för backen för att undersöka
hur det stod till. När hon sedan kom hem kunde hon berätta att Edvins pappa kommit hem och
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att allt var som det borde. Men sedan kunde jag smyghöra hur mina föräldrar talade om hur
det stod till på torpet. Det stora problemet var att pappan tyckes ha ont i huvudet och behövde
komma till sjukhus för vård. Det var inte mycket jag förstod av detta men dagen därpå
berättade Edvin än en gång att hans pappa var sjuk och låg på sjukhus.
Några månader förflöt och Edvins pappa kom hem. Allt verkade lugnt ett tag, men så kom
katastrofen. Edvins yngsta syster fick krupp. Provinsialläkaren kom försent till räddning och
flickans liv gick inte att rädda. Av denna händelse tycktes pappans värld ha rasat ihop
fullständigt. Han blev fullständigt apatisk, kunde inte klara sitt arbete och lät allt förfalla på
det lilla torpet. Dessutom verkade han bli sjukligt misstänksam mot allt och alla. Han verkade
leva i en värld där alla ville skada honom och göra honom illa. Till misstänksamheten hörde
också att han misstänkte att hustrun var otrogen. Något som var helt omöjligt eftersom hon
aldrig var borta från torpet mer än för att handla och då var småbarnen alltid med.
Kulmen på den psykiska sjukdom som drabbat Edvins pappa, kom plötsligt och mitt i natten.
Mina föräldrar och jag sov när det plötsligt bankade febrilt på ytterdörren till första våningen.
Efter en stund hörde vi också rop.
- Snälla släpp in oss. Hjälp han kommer snart. Han tänker döda oss.
Pappa sprang ned och öppnade snabbt och in störtade Edvin och hans mamma med systern i
famnen. Mamman såg riktigt skärrad ut och barnen grät. Hon skrek ut att:
- Han har blivit helt galen. Under hela kvällen har han ömsom gapat och skrikit mot
mig och barnen och ömsom bara suttit tyst och darrat. När han så plötsligt ställde sig
upp och skrek rakt ut, allt är slut, allt ska bort, vi ska dö, blev jag livrädd. Sen gick
han ut och ner mot ladugården. Då jag vet att det är där han har sin hagelbössa,
tänkte jag att nu tänker han skjuta oss och snabbt tog jag barnen och sprang ned till
er.
Hon hade inte hunnit mer än att rabbla upp detta förrän det åter bankade på dörren.Vi tittade
ut genom fönstret och där stod Edvins pappa med sitt gevär. Min pappa uppmanade alla att
omedelbart gå bort från fönstret och låsa in sig i det inre sovrummet. Därifrån hörde vi sedan
hur han talade med mannen nere på yttertrappan. Denne krävde att få komma in och tala med
sin hustru och att pappa försökte lugna honom med orden:
- Självklart kommer du inte in när du har geväret med dig. Gå hem med dig. Lämna
geväret hemma och kom sedan tillbaka när du lugnat ner dig så får vi se sedan.
Det verkade som om mannen där nere lydde rådet därför att sedan hörde jag att pappa talade i
telefon. Det var polisen han ringde till. Pappa kom sedan och sa att alla snart skulle få komma
ut men inte för än han sade till. Jag tyckte att minuterna var oändligt långa till dess att det
hördes motorljud på gården. Det var polisen.
Jag såg inte vad som sedan hände, men fick senare höra att polisen omedelbart gått upp mot
det lilla torpet. På vägen dit hade de mött Edvins pappa utan vapen. Han hade lugnt följt med
polisen och satt sig i bilen. Efter en stunds samtal med min pappa hade de kört iväg. Edvins
pappa skulle inte komma hem mera. Mamman och barnen kunde återvända hem. Alla var
chockade av det inträffade även jag
Denna tragiska händelse i Edvins, mammans och systerns liv satte stora spår. Det blev
rättegång och hans pappa dömdes till sluten psykiatrisk vård. Mamman och de två barnen
flyttade långt bort. Sedan blev allt tyst och jag hörde aldrig mer från den lille Edvin som
aldrig ville leka.
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”Harjaken”
I unga år var jag mycket naturintresserad. Jag både fågelskådade, samlade blommor för att
pressa och gillade att kolla på insikter. Naturintresset var kanske inte så konstigt. Det låg
liksom i generna. Mamma älskade naturen och värnade miljön under hela sitt liv. Pappa var
en skogens man, en duktig jägare och natur- och viltvårdare.
Det där med att jaga blev dock aldrig riktigt min grej. Visserligen var jag många gånger med
pappa ute på jakt för att jaga hare, rådjur eller räv. Själva jakten var dock aldrig huvudgrejen
utan att uppleva naturen och vara med pappan och hundarna var viktigast för mig. En av dessa
jakter fastnade dock i mitt huvud under hela livet. Det handlade om en harjakt verkligen värd
att minnas. Pappa hade som vanligt gått en bit bort i skogen för att släppa hundarna när de
fick vittring. Jag stannade kvar stående vid passet på stigen och väntade på att drevet skull
komma igång och pappa återvända. Det blev en lång stunds väntan där jag fördrev tiden med
att iaktta skogsmyrornas väg till och från den stora och ångande stacken inne i gläntan. Mina
tankar var helt koncentrerade på de flitiga varelsernas myllrande rörelse. För stunden glömde
jag allt annat.
När jag så höjde blicken såg jag hur en stor skogshare kom skuttande mot mig en bit bort på
stigen. Jag stod blickstilla och väntade. Haren kom snabbt allt närmare.
Jag tänkte, ska jag ropa på pappa eller bara hojta till och skrämma haren eller bara vara tyst
och stå stilla? Jag valde det senare av nyfikenhet över hur nära haren skulle komma. Så jag
stod där mitt i myrvimlet helt stilla och tyst. Jag kände den speciella myr- och talldoften i
näsan och hörde det tysta suset i granarna allt medan haren skuttade lugnt fram på stigen mot
mig.
Väl framme tycktes haren inte märka mig. Den satte sig istället precis vid mina ben, reste sig
på bakbenen och lyssnade, tittade och vädrade. Något var tydligen enligt haren inte riktigt
som det skulle vara. Jag var helt stilla där jag stod och såg ned på haren vid mina ben. Jag njöt
av situationen. Så hördes plötsligt de båda hundarnas skall när de började driva en bit bort.
Haren ryckte till och skuttade i väg med expressfart rakt in bland trädstammarna. Först då
vaknade jag upp från det spännande harbesöket.
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Efter en kort stund kommer först hundarna skällande i full fart. De är uppenbart efter ”min
hare” och de slänger sig in i skogen i harspåret. Sedan kommer pappa gående i lugn takt. En
fart han för övrigt alltid hade i skogen. Jag berättade naturligtvis ivrigt om vad som hänt. Till
detta sa då pappa leende
- Ja, Olle, du är allt en riktig storjägare. Här står du på pass och villebrådet kommer
och hälsar på dig och det enda du gör är att stå och titta. Men det är helt i sin ordning
för det viktigaste med vår jakt är att vi njuter av naturen och att hundarna får driva.
Nu sätter vi oss här i myrvärlden och äter vår matsäck så får vi se om haren kommer
förbi här igen.
Haren kom aldrig tillbaka men händelsen glömde jag aldrig. Inte heller min mamma, som fick
en liten tår i ögat, när hon hörde berättelsen
En tid efter haräventyret jobbade jag och mina klasskamrater med att göra en klasstidning.
Alla hade då var sin sida att skriva och rita på. När alla var färdiga duplicerades allas bidrag
på en spritduplikator och sidorna häftades ihop. Jag valde att skriva några rader om mitt möte
med haren. Min berättelse illustrerade jag med en liten teckning med mig i skogen och haren
sittande vid mina ben. Fröken uppmuntrade och sa att hon tyckte det var fint och en trevlig
liten berättelse. Det visade sig dock att hon inte läst min text ordentligt och rättat felen
För när den spritduplicerade klasstidningen väl var häftad och klar stod det på min sida högst
upp i stora bokstäver ” HARJAKEN” och under rubriken ”en spännande berättelse av Lars”.
Kamraterna såg felet direkt och jag också. Gissa om jag sedan i flera dagar fick höra
”harjaken” av de mest retsamma barnen? Klasstidningen tänkte jag först slänga, men sparade
den istället i en låda på vinden. När jag någon gång senare i livet råkade se häftet kändes på
samma gång både glädjen av harmötet och taggen av stavfelet.
Om det var den fina upplevelsen med mötet med haren eller om det var det tråkiga stavfelet
som gjorde att min jaktbana aldrig kom igång riktigt låter jag vara osagt. En och annan jakt
med skjutna harar och skogsfåglar blev det i vuxen ålder men det brinnande intresset kom
aldrig till mig. Pappas jaktkunskap och jaktglädje har istället förts vidare till mina trevliga
systersöner och det är jag väldigt glad för.
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Skolan var inte bättre förr
En dag kom jag gråtande hem från skolan. Flämtande berättade jag att magistern hade tagit
mig i armen och skällt ut mig. Orsaken var att jag kommit försent till lektionen därför att det
var så roligt på fotbollsplanen. Jag glömde helt enkelt tiden och skulle ju bara göra ett mål till.
Nu tyckte jag att läraren reagerat alldeles för hårt och det gjorde lite ont i armen. På grund av
det som hänt ville jag aldrig gå tillbaka till skolan igen.
Då tittade pappa på mig strängt och sa:
- Nu får du väl ändå lägga av. Självklart ska du komma i tid till skolsalen. Det som hänt
är verkligen inget att lipa för. Jag ska berätta om hur det var när jag gick i skolan så
får du nog en annan bild av ditt lilla problem.
- För det första ska du veta, att vi inte fick gå mer än sex år i skolan. Det fanns inget
tvång att gå längre utan när man gått ur sexan och var en 13-14 år var studerandet
slut. Då gällde att börja arbeta och hjälpa till med försörjningen. Detta var helt
nödvändigt i en statarfamilj som vår. Självklart såg jag avundsjukt och med längtan
på de få som fick studera vidare. Så var glad för att du lever i en tid då du efter dina
år i folkskolan kan fortsätta på realen och kanske ännu längre. Var glad att du inte
växer upp i ett samhälle där bara de rikas barn har rätten att bli något mer och annat
än föräldrarna.
- För det andra ska du komma ihåg att jag väldigt gärna hade velat lära mig mer och
gå i skolan längre även om det ofta var hårda tag på den tiden. Ja, hårt kunde det
verkligen vara. Läraren, oavsett vem det var, bestraffade oss med linjalen eller
pekpinnen. Kom vi försent till lektionen, inte läst läxan eller gjort något bus var det
vanligt att vi fick lägga upp händerna på katedern och sen slog han på fingrarna med
flera rapp. En annan vanlig bestraffningsåtgärd var att få en rejäl örfil. Då sa han
bara, ”upp med hakan din slyngel” och sen blev det en rejäl hurring.
Ja, men, sa jag, som nu tittade mer storögt än tårögt:
- Blev inte farmor och farfar arga på läraren och anmälde honom för detta?
- Nej, tvärtom, berättade vi om lärarens aga i skolan kunde vi få ytterligare en rejäl
uppläxning av föräldrarna. De tycktes alltid anse, att om läraren behövt ta till
pekpinnen så fanns det säkert en god anledning till det. Vi hade väl gjort något
djävulskap, som vi borde bestraffas för även i hemmet, kunde min far tycka. Du ska
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komma ihåg Lasse, att förr var det helt ok för lärare och föräldrar att ge barn lite
stryk. Nu verkar det som om riksdagen vill att agan i skolorna ska försvinna så det går
framåt. Sluta därför gnälla för att magistern tagit dig lite i armen och gett dig en
tydligen berättigad tillrättavisning. Kom i tid hädanefter och sköt ditt skolarbete så
ska du se att allt blir roligt och stimulerande med att studera. avslutade pappa.
Jag hade som alltid lyssnat noga på pappas ord. Jag sträckte på mig och sprang mot
ytterdörren. På väg ut ropade jag tillbaka:
- Tack, pappa för att du berättade. Jag ska skärpa mig och tack för att jag finns nu och
inte när du växte upp.

Nej till lever och rotmos
I tolvårsåldern hade jag inte särskilt känslig mage. Om jag hade ont någonstans någon gång
var det väl i huvudet. Annars var jag enligt min snälla mamma helt perfekt och vilken
Benjamin är inte det i sin moders ögon. Jag var artig, skötte skolan, sparkade boll och hjälpte
till hemma utan att gnöla. Det fanns egentligen bara en sak, eller snarare två som hon inte var
helt nöjd med. Båda sådant som jag vägrade att äta, alltså mat jag inte bara ogillade utan
direkt avskydde och inte tålde. Den mat det gällde var för det första alla slags leverrätter och
för det andra rotmos. Avskyn grundade sig inte bara på ogillande av smaken. Det fanns andra
orsaker, det fanns en bakgrund.
Vad gäller lever är det ju en typ av mat som delar befolkningen i två jämnstora läger, en grupp
för och en emot. Sedan en händelse hos farmor tillhörde jag definitivt ”emotgruppen”. Vid ett
besök hos henne hade hon serverat leverbiff. För mig skulle detta bli både mitt första och sista
möte med denna inälvsmat. När jag kände doften var den helt obekant och obehaglig. Farmor
la upp rejäla bitar i sås på tallriken. Jag försökte få fram ”inte mera, snälla, farmor” men
inget kom ut och pappa tittade strängt på mig med ”ät upp-blicken”. Så jag tog en liten bit
och tuggade. Tuggan växte i munnen och det gick inte att svälja. Istället trängde tårarna fram
och jag ville bara komma därifrån.
Jag reste mig från stolen och rusade ut ur stugan. Väl ute gömde jag mig bakom duvslaget där
det luktade duvspillning och var både trångt och äckligt. Där satt jag och snörvlade och
väntade på att någon skulle leta, men ingen visade sig. När farmor efter en lång stund kom ut
gick hon direkt fram till mig där jag satt hopkrupen Hon tittade med sin milda blick och sa på
sin breda skånska:
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Vart tog du vägen, lille Lars, jag förstår om du inte tycker om lever. Det är många
som inte gör. Du hade bara behövt säga ifrån så hade du fått något annat. Här tvingar
vi ingen.
Jag blev förstås både paff och skamsen.
Jag hade fått mig en läxa och den bestod i att alltid säga min mening. Så blev det också. För
från den dagen sa jag alltid ifrån om det var något jag inte ville äta och alltid blev det ett klart
nej till lever.
Sen var det då mitt motstånd mot rotmos.
En lite udda rätt att vara emot men även detta har sin förklaring. Som jag berättat på annan
plats så hade jag emellanåt kraftig huvudvärk s k migrän. Detta problem medförde alltid
kraftigt illamående och allt jag hade ätit kom upp. Vid ett tillfälle kom jag hem från skolan
med växande migränsmärtor. Jag hade med svårighet klarat att inte kräkas i skolbilen, men
när jag hoppat ur bilen och kommit fram till ytterdörren brast det. All rotmos jag ätit i skolan
sprutade ut på trappen, dörren, skorna och byxorna. Allt blev brandgult. Mamma kom förstås
till undsättning, hjälpte mig upp och i säng. Detta var bara en gång av många som jag kräktes
vid migränanfallen, men dramatiken på trappan satt kvar länge i mitt undermedvetna. Så
under resten av barndomen återupplevde jag alltid denna händelse när det vankades rotmos.
Redan doften äcklade och ledde till illamående.
I ungdomen övervann jag mitt ”rotmosmotstånd”, men det var inte så svårt därför att rotmos
står ju inte så ofta på menyerna. När däremot någon leverrätt dukas fram har jag dock fortsatt
att visa rött kort.

Leka med tjejer
Min uppväxt var i en tid när killar och tjejer betydligt mer än nu levde åtskilda. Uppfostran
var också inriktad på bibehållande av skillnader mellan könen. För grabbar betydde dessa
skillnader att flickor var annorlunda och därmed också lite extra spännande. Över åren visade
det sig att flickor, som var ungefär jämngamla med mig, verkade bli intresserade av killar
tidigare än jag blev intresserad av flickor. Inte minst markerat blev detta då jag i 10-12årsåldern lekte med och kalasträffade flickor som var lika gamla eller något år äldre.
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Gömma nyckel, blindbock, tafatt och dunkgömme var förstås fortfarande helt gångbara lekar.
För en del flickor var det dock populärare att leka ”Ryska posten” för att inte tala om den mer
avancerade leken ”Byta make”.
I ”Ryska posten” gäller som bekant att ett av barnen går in i ett annat rum och knackar på
dörren. Den knackande får då först välja mellan handtag, famntag, klapp eller kyss. Efter detta
val får hen sedan obesett välja vem som skulle få någon av dessa ömhetsbetygelser. Efter
valet blev det sedan att ge ömhetsbeviset inför allas ögon. Lite spännande men också ofta
väldigt genant, tyckte jag då.
I ”Byta make” är det lite mer rakt på. Leken utfördes oftast vid olika kalas. Barnen gick
ensamma in i ett enskilt rum. Efter att ha parat ihop sig två och två och satt sig parvis i olika
hörn och platser i rummet släcktes ljuset. Sedan satt vi där i mörkret. Vissa höll om varandra
och en del kanske pussades. Leken fortsatte med att t ex jag uttalade meningen ”Min
make/maka är bra men Pelles är bättre”. Den som då sitter med Pelle byter då plats med den
som var med mig. Bytet skedde i mörkret och vilka som bytte gick inte att se eller veta. Ja, så
fortsatte leken runt med att olika uttalar bytesmeningen och det ena bytet efter det andra sker.
Mellan bytena blev det kramar och andra närmanden.
Själv tyckte jag att just ”Byta make” var riktigt pirrande. Jag upptäckte att i mörkret vågade
jag hålla flera av flickorna i hand, men inte bara det. Nu märkte jag också att några lite äldre
flickor verkade vara lite extra intresserade av just mig. De ville gärna hamna bredvid mig och
inte mig emot. Det var i dessa situationer som särskilt en äldre flicka både ville kyssas och att
jag skulle känna på hennes små bröst. Inte förstod jag riktigt varför, men det var inte på något
sätt obehagligt, tvärtom. Gissa om jag efter den omgången av ”Byta make” snart längtade
efter nästa kalas med samma lek.

En vintersaga jag minns
Barndomen var en gång för de flesta full av sagoberättande. Det blir nog rätt många sagor
fortfarande, men nu lär alla fantasifulla program på Barnkanalen och allt lekfullt grejande på
paddor och datorer ta en stor del av tiden. Det blir kanske därför inte längre så många lugna
stunder med föräldrars sagoläsande och berättande. Synd om det är så, tycker jag.
I min barndom var läget ett annat. Fortfarande fanns då Bröderna Grimms och HC Andersens
sagor med vid högläsning i varje hem. Lite underligt kanske eftersom de ofta är både ruggiga
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och tragiska. För mig var mammas sagoläsning alltid högtidsstunder. Då njöt jag av både den
moderliga närheten och de spännande berättelserna. Av allt det jag fick höra var det en liten
vintersaga som gick rakt in i mitt hjärta. Där har den sedan stannat. När det varit kallt och
snöigt utanför har jag mången gång berättat den för barn och barnbarn. Berättelsen har liksom
känts bäst då och ungefär så här går den:
Sagan om gumman och småfåglarna
På landet i en rödmålad stuga bodde en gammal gumma. Av någon anledning var hon inte så
snäll utan bitter och ibland lite elak. På gården fanns också en ladugård med en häst, ett par
kor, två får och en gris. Där bodde två gråklädda och skäggiga små gubbar. Båda var gamla
och kloka och de hade vakat över gården i många år. Den ene var stalltomte och den andra
ladugårdstomte.
Det var vinter, kallt och mycket snö när de båda tomtarna en morgon satt och tittade ut genom
en springa i logväggen. De såg då hur gumman kom ut från huset med en hink full med
diskvatten. Utanför farstudörren satt en grupp småfåglar och hoppades få något att äta. Den
bittra tanten brydde sig inte, utan med några ilskna ord kastade hon istället allt vattnet mot
fåglarna. Sedan gick hon svärande snabbt in och smällde igen dörren efter sig.
- Det var det värsta jag sett så elakt, sa stalltomten
- Ja, nu gick gumman verkligen för långt. Hon skulle minsann behöva lära sig en riktig
läxa, sa ladugårdstomten.
- Ja, absolut, men vadå? undrade stalltomten.
De små gubbarna tvinnade sina grå skägg och funderade en lång stund.
- Jag har det, sa den mer snabbtänkte ladugårdstomten och viskade något i vännens öra.
- Lysande, en jättebra idé, så gör vi, viskade stalltomten tillbaka.
Mot kvällningen satte de sin plan i verket. Båda pulsade genom snön fram till farstun. Där
ställde de sig och krafsade med sina små händer på dörren. Efter ett tag hörde de hur gumman
rörde sig där inne. När hon öppnade, hoppade ladugårdstomten snabbt undan medan
stalltomten smet in bakom gummans rygg. Efter att ha hävt ur sig några förbannelser över de
fåglar hon trodde stört henne, smällde gumman igen dörren. Väl inne i stugan hoppade
stalltomten kvickt och obemärkt upp på en fönsterbräda i rummet där gumman hade sin säng.
Där gömde han sig bakom den blommiga gardinen och väntade.
Det hade nu blivit mörkt och klockan närmade sig tio. Gumman var trött. Hon tog på sig sin
varma särk och sin nattmössa och kröp ner under täcket. Efter en kort stund somnade hon i
den goa sängvärmen. Nu var det dags för stalltomten att börja jobba. Snabbt fick han av
fönsterhaken och knuffade upp fönstret på vid gavel och hoppade sedan tillbaka bakom
gardinen. In i rummet svepte en kylig vindstöt som gjorde att gumman vaknade.
Snabbt och ilsket sprang hon fram till fönstret. Drog igen det och la på haken. Med nu kalla
fötter hoppade hon sedan fort ned i sängen igen. Medan hon låg där och frös under täcket
undrade hon hur fönstret kunnat gå upp. Hon hade svårt att somna om, men till slut gick det
ändå.
Så fort stalltomten hörde på gummans andning att hon somnat lyfte han av fönsterhaken igen,
tryckte till fönstret så att det flög upp och gömde sig. Nu hade det börjat blåsa och snöa ute. In
flög därför en rejäl isig vind fylld med yrsnö. Gumman vaknade direkt, nu röd i ansiktet av
ilska. Hon rusade fram till fönstret, smällde igen det, tryckte ned haken hårt och höll där ett
tag. Av detta blev hon fullständigt nedkyld och fötterna blev som isklumpar. Hon släppte
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taget och rusade tillbaka till sängen. Där låg hon och huttrade och skakade en lång stund innan
värmen återkom så hon kunde somna igen.
När stalltomten hörde att gumman lyckats somna så var det dags igen. Han lyckades åter få av
fönsterhaken och puffade till fönstret så att det öppnades fullständigt. Nu gömde han sig inte.
Istället hoppade han ned från fönsterblecket. Därnere landade han mjukt därför att
ladugårdstomten skottat ihop en snöhög och lagt halm ovanpå. Under tiden hade gumman åter
vaknat och rusat fram till fönstret. Därinne kunde tomtarna se hur hon med skallrande tänder
och darrande kropp höll fast fönsterhaken.
När tomtarna kommit tillbaka till ladugården vände de sig om. De kunde då se att gumman
fortfarande stod kvar därinne bakom fönstret medan hon höll hårt i haken.
- Ja, nu har hon fått sitt straff för sin elakhet mot småfåglarna. Hoppas hon nu lär sig
något av att själv behöva frysa. Kom, nu stallbroder, så går vi och lägger oss på
höskullen. Natten har varit lång och jobbig för oss båda, sa ladugårdstomten
På morgonen satt tomtarna som vanligt och kikade ut genom sin springa i väggen. De väntade
på att få se gumman. Den här morgonen tog det ovanligt lång tid innan hon visade sig vid
farstudörren med sin spann. Till slut kom hon dock utsmygande. Hon såg sig omkring, men
vad hände? Gumman kastade inte ut diskvatten som hon brukade. Istället böjde hon sig ned
och tog upp något från snödrivan. Tomtarna såg att det var en frusen och tilltufsad liten fågel
och de kunde svagt höra vad gumman muttrade
- Oj, oj ligger du här och fryser lille parvel. Kom med mig in ska jag värma dig och ge
dig mat. Jag vet verkligen vad det innebär att frysa och det vill jag inte ska drabba
någon varelse. Från och med nu ska jag ta väl hand om både dig och dina
fågelvänner, det lovar jag.
Stalltomten och ladugårdstomten hörde allt men sa inget. De bara log och nickade nöjt mot
varandra.
Sagan slut.
Sensmoral: ”Skadar du de små och värnlösa då kryper kylan in i ditt hjärta”
eller kanske ” Se upp för tomtar på loftet” ho, ho, ho.
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Slutet på min tomtetro
Folktrons små gråa tomtar, som vakar över hus och människor, har hållits vid liv i hundratals
år. Tomten var kanske inte alltid så snäll om människorna inte uppförde sig väl. Skötte de sig
utan att störa den lilla varelsen för mycket kunde dock allt gå bra. Dessa uråldriga tomtar och
vättar har hållits vid liv i ett otal sagor och berättelser, någon av dessa har jag skrivit ned.
Allra mest känd och starkast beskriven är nog den lille gubben i Viktor Rydbergs kända dikt
”Tomten”.
Dessa uråldriga tomtar eller vättar ska inte blandas samman med jultomten. Denne är ingen
svensk uppfinning, utan kom hit under senare delen av 1800-talet. Som julklappsutdelare
ersatte han då ”Julbocken”. Det tog lite tid innan traditionen fastnade, men med Jenny
Nyströms tomtemotiv på julkort spreds den vänlige och leende gubben med det vita skägget
ut över landet. Där har han stannat sedan dess. Hans roll har förstärkts med åren och torde
vara helt ohotad som en av julens riktigt stora symboler
Många barn i västvärlden har väl upp till en viss ålder trott på tomten d v s att denne är en
riktig varelse som kommer till jul. Föräldrar och andra har villigt hjälpt till med att
upprätthålla den tron och en del barn har väl till leda hört ” är du inte snäll så kommer inte
tomten till jul” eller ” skärp dig nu för tomten ser och hör allt”. Då julaftonens tomtar ofta
låter och kanske också i viss mån liknar någon maskbeklädd familjemedlem kommer dock
tvivlet ganska fort. Sedan blir tomtebesöket inte längre en pirrig skräckupplevelse utan en
stund med familjärt gemyt där barn och vuxna spelar med i julmaskeraden.
När jag var barn varnades väl inte så mycket för tomten, inte var det så mycket klappar heller.
Ändå kommer jag väl ihåg dessa stunder med både glädje och vemodig saknad. Eftersom vi
bodde på en lantgård fick ju tomtandet också en prägel av detta. När julaftonsmörkret lagt sig
var det dags att börja titta ut genom fönstret och vänta. Varje år kom han fram långt borta vid
skogsbrynet i backen. Först syntes bara ett svagt sken, men allt eftersom han närmade sig
kunde en skäggig gubbe med lykta skymta fram. De gånger det var snö, vilket i barndomen
hände rätt ofta, blev bilden av tomten ännu mer effektfull och nervpirrande. De vuxna spelade
naturligtvis med och spänningen stegrades till bristningsgränsen.
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Så knackade gubben på och tomteteatern kom in i huset med alla livligt deltagande i spelet.
Tomten satt där och skrockade och frågade. Sedan delade han ut klappar. Snälla barn fanns
det alltid gott om. Alla skulle känna på tomtegubben och en del vågade också sitta i hans knä.
Allt detta fungerade väl för mig rätt länge. Av lukten och rösten hade jag tidigt mina
misstankar, men det gick inte att vara helt säker. Den smygande misstanken om att det var
bluff slog dock ut i full förvissning vid julen då jag var sex.
Precis som tidigare följde jag genom fönstret tomtens vandring fram till huset. Redan då
kände jag att något inte stämde. Den här tomten var inte rödklädd, med han hade rosenrött
plufsigt ansikte och vitt skägg. Han hade på sig en stor fårskinnspäls och gick som någon jag
kände igen. När tomten till slut steg över tröskeln blev besvikelsen stor. Han var visserligen
tjock och bullrig men i ansiktet var det helt tydligt bara slarvigt påklistrad vit bomull.
Dessutom luktade han inte som tomten, nej han luktade sprit.
Tomtespelet inomhus var väl inte heller som det brukat. Allt verkade lite mer spänt på något
sätt. Klappar delades i varje fall ut och sen kom stunden med knäsittandet. Jag ville eller
vågade först inte. Till slut tog jag dock mod till mig och satt upp i gubbens knä. Snabbt slet
jag mig dock ur gubbens armar och hoppade ned. Jag hade ju sett, att bakom det vita
bommullsskägget och den tillgjorda rösten fanns en man jag var lite rädd för. Tomten
var ingen riktig tomte. Det var gårdsherren, pappas ofta gormande chef, som bara klätt ut sig.
Stor besvikelse!
Gråtande och arg sprang jag ut ur rummet.
- Varför hade han klätt ut sig till tomte? Var det för att skrämmas på själva julafton?
Var är min jultomte, har pappas chef kört bort honom från gården?
Ja, mina frågor var många, men de svar jag fick blev en lättnad. För den kvällen berättade
mamma äntligen hela sanningen om jultomten. Tack för det, mamma.

Tidigt ut i naturen
Jag har ett tag funderat på att återuppta någon eller några av mina tidigare intressen. Ett av
dessa är att återigen ge sig ut i skog och mark och titta på fåglar riktigt tidigt på morgonen.
Alltså inte bara en liten promenad utan en naturexpedition med syfte och mening.
En gång i tiden var jag nämligen en riktigt flitig fågelskådare. I de tidigaste tonåren var jag
medlem i Fältbiologerna och som sådan låg fågelintresset nära. Genom att jag växte upp på
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landet, med en far vars yrke var att föda upp fasaner, skogsharar och att träna jakthundar, kom
naturintresset lite av sig självt. När jag så en dag fick en kikare och en fågelbok så var det en
direkt signal att bege sig ut i fågelvärlden.
Kikaren var en tvåtubs ”Scanlight”, med 7x50 förstoring, antireflex. Jag tyckte den var bra då
och det gör jag fortfarande. Den finns nämligen hel och funktionsduglig fortfarande i min ägo.
Boken var naturligtvis ”Svenska Fåglar” av legendaren Folke Rössiö. Här fanns beskrivningar
av flera än hundra svenska fåglar. Den hade fina bilder och en hel del trevliga berättelser om
fågelskådaräventyr. Även denna finns fortfarande kvar hos mig. Beväpnad med dessa båda
verktyg, tillsammans med glosbok och penna för att notera mina observationer, var jag klar
för tidiga äventyr.
Med min nu fulla utrustning började ett morgontidigt intensivt fågelskådande som kom att
pågå under tre vårar, och då i första hand under april-maj. I genomsnitt klarade jag av väl av
två tittarturer i veckan under dessa månader. Ganska tufft för en annars sömntörstande 13-15åring. Det handlade ju nämligen om att vara ute i markerna vid fyratiden för att vara med om
fåglarnas morgonsång och aktiviteter. Oftast begav jag mig av till de fina skogs- och
mosskanterna invid de stora ängarna och åkrarna. Där fanns också ett par bäckar och en liten å
Den blandade naturen gav därför fina möjligheter till att se fåglar av de mest skilda arter.
Där satt jag så tyst och lyssnade och tittade fram till sextiden då jag behövde lunka hem för att
hinna till skolan. Var det helg eller annan ledighet kunde det bli någon timma till ute i det
gröna. Varma kläder var alltid viktigt och en liten termos med varm choklad fanns också med
ibland. För varje fågel jag hörde och kände igen och varje fågel jag såg antecknade jag mina
observationer i min glosbok. Allteftersom våren växte i styrka blev fågellivet allt intressantare
att följa. Nya fåglar kom och stannade, parade sig och började bygga bon. Andra stannade
bara till en stund för mat och vila för att sedan flyga vidare till andra platser.
Allt detta liv fick jag uppleva på första parkett i skogsbrynet till de vida markerna. Jag lovar,
det var alltid spännande, alltid hände något. Förutom de 25-30-tal arter, som alltid kunde ses
under våren, blev de nyanlända och de förbipasserande goda nyheter som berättade om
annalkande sommar och värme. Men det var inte bara fåglarna och jag som var ute dessa
tidiga morgnar.
Många gånger hade jag sällskap, om än på avstånd, av rådjur, harar, ekorrar, vesslor, rävar,
grävlingar och ibland också älgar. Jag kommer ihåg, att när det någon gång var riktigt livligt
av djur och fåglar runt omkring mig, så var det en helt fantastisk upplevelse.
Ja, som ni förstått. Det är mest positiva minnen som dyker upp hos mig när jag tänker tillbaka
på min unga fågelskådartid. Mina tankar går då inte till den bland ornitologer så vanliga
jakten på antalet sedda arter. Nej, det är ointressant. Det som lockar mig är den tidiga
morgonupplevelsen när allt i naturen vaknar upp. Alla ljuden som kommer smygande. Alla
dofterna som känns så starkt i den fuktiga morgonluften. Den uppstigande solen som med sitt
ljus och sin värme får allt att leva upp igen. Det är de förnimmelserna, de känslorna, som i
första hand är värda att få uppleva igen. Naturligtvis då också med den fina bonusen att få
höra och se spännande och vackra fåglar.
Jag tänker därför varje vår, att det nog är dags igen att återuppleva fågelmorgnarnas
härligheter. Ja, någon aprilmorgon ska jag prova igen. Jag tror jag då tar en morgon för sjöoch vadarfåglar – kanske vid Amundön. Sen får det väl också bli en morgon för ängs- och
skogslevande fåglar – kanske i Lärjedalen.
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Om dessa tittartester blir de härliga upplevelser jag hoppas på kan det sen vara dags att en
gång till i livet återvända till mina ursprungliga fågelmarker. Då blir det ett besök i
skogsbrynen vid ”Åtterås ängar” utanför Smålandsstenar. Detta blir ett äventyr och har jag
tur kanske någon av mina naturintresserade barnbarn vill hänga med. Hoppas det.

Den grå mössan
Det var en solig dag i början av juni1964 och snart skulle jag springa ut med den gråa mössan
efter att ha avlagt min realexamen. Jag tittade genom fönstret ut över alla de väntande
människorna. För en stund sjönk jag in i mig själv och tänkte på allt det som hänt sedan jag
för tre år sedan beslöt att satsa på studierna.
Visst hade jag satsat hårt på skolarbetet och jag tyckte om det, men jag hade även gjort
mycket annat. Vid sidan av realskolutbildningen och läsning hade jag satsat hårt på fotbollen.
Redan som 15-åring hade jag blivit ordinarie i A-laget och jag tränade hårt för att försöka bli
lika bra som dåtidens stjärnor. Vid sidan av fotbollsliret hade jag också testat på friidrott och
bl a. lyckats bli juniordistriktsmästare i kula. Inte kattskit precis.
Trots det myckna fotbollspelandet hade jag ändå hunnit med att odla mina intellektuella
intressen. Något jag faktiskt var särskilt stolt över. Jag hade slukat de flesta klassiker och
blivit en ivrig läsare av nyutgiven litteratur. Det var därför inte förvånande att jag tagit
initiativ till realskolans både första litterära samtalsklubb och första filmklubb. Dessa, där
både elever och lärare deltog, hade inneburit en stark stimulans för ett fortsatt flitiga läsande
och filmtittande.
Där jag nu stod i fönstret tänkte jag också på mina föräldrar som skymtade där ute på
skolgården. Jag kände plötslig värme och glädje för deras skull. De hade hela tiden trott på
mig och glatts åt både skolarbetet och fotbollen. Mamma och pappa hade varit mitt bästa stöd
och också satsat extra sparpengar för mina intressen. Före realskolan hade jag stått inför valet
att börja på en av fabrikerna i samhället eller att studera vidare. Fabriken lockade med sina
pengar. Där skulle det snabbt bli körkort och bil, som var drömmen för många grabbar. Men
föräldrarna puffade mig åt rätt håll med löften om lite extra pengar utöver vad jag redan
tjänade på olika ströjobb. Detta blev avgörande och nu när realen var avklarad kände jag djup
tacksamhet för deras hjälp.

68

Stående där i bakom fönsterrutan mindes jag hur det var för tio år sedan. Vi hade kommit
inflyttade och jag hade till en början haft svårt att bli accepterad. Det hade visserligen snart
lösts sig, men lite tänkte jag ändå på ordet revansch där jag stod. Jag hade visat dem, som en
gång varit elaka, vad jag gick för både i skolan och på fotbollsplanen. Där jag stod med den
gråa mössan på och betyget och det fina stipendiet i fickan tänkte jag, att den här dagen är
verkligen värd att minnas.
Glädjen formligen bubblade i mig. På toppen av allt hade jag nämligen också träffat och blivit
kär i en underbar flicka. Självklart skymtade jag även henne där ute i folkmassorna. Att jag
skulle vara tillsammans med just henne hela livet visste jag förstås inte något om. Det enda
jag visste och kände var att livet lekte och att framtiden lockade och att jag tillsammans med
kamraterna nu skulle springa ut på skolgården.
Not om ”realen”
Realskolan var en frivillig skolform som ledde till en s k realexamen krönt med en grå skärmmössa.
Utbildningen var ofta på tre år efter en folkskoletid om sex eller sju år. Det gick dock att börja på realskola ännu
tidigare. Detta innebar således en form nioårig grundutbildning före gymnasiet. Till realskolan kom man in efter
intagningspoäng vilket alltså betydde att många sållades bort och fick nöja sig med sjuårig folkskola. Detta
orättfärdiga system avskaffades då grundskolan genomfördes stegvis i hela landet. Från 1972 försvann
realskolutbildningen helt.

Min ungdoms fotboll
Fotbollen kom riktigt ordentligt in i mitt liv i sexårsåldern. Då fick jag en fotboll med röd
gummiblåsa och dito pip innanför lädret. Snörningen gjordes med läderrem som det ibland
gjorde ont att nicka på. Min fotbollsälskande pappa snickrade också ihop ett litet mål. Sen var
det bara att spela. Tyvärr var övriga barn på gården inte lika intresserade som jag. Så det blev
mest eget spelande förutom de gånger pappa ställde upp. Ur denna påvra spelsituation var det
en lycka att familjen flyttade till Småland.
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Då var jag åtta och där tog det fart. Jag sökte mig förstås till Domarvallen, Smålandsstenars
fotbollsplan där jag sedan under barn- och ungdomen tillbringade otaliga timmar. Grabbar
som jag nöjde sig dock inte med fotboll i Smålandsstenars Gymnastik och Idrottsförening,
SGoIF. Vi gjorde egna småplaner med mål och nät som vi flätade av alla slags snören. Sen
ordnade vi matcher mot lag i andra delar av samhället. Vårt lag hette Åtteråsvägens IF och
med våra många bolltalanger stod vi oftast som segrare. SGoIF ordnade också en särskild
pojklagsserie tillsammans med grannen Skeppshults IF. Där spelade löst hopsatta lag under
namn från italienska ligan som då var som mest populär. Dessutom blev det så klart också
mycket fotboll i folkskolan. Delningen på rasterna var självklar och sedan lirades det tills det
ringde in, eller lite längre ibland. Fotbollen fanns sedan också med i realskolan och vår skolas
segrar i Nissadalsmästerskapen mot realskolorna i Gislaved, Hylte och Oskarström var förstås
roliga att vara med om.
För mig räckte inte heller detta. Hemma på gården fixade pappa en plan bakom ladugården.
Där spelades sedan spännande matcher med byns pojkar och med ditcyklande kompisar från
samhället. Pappa gjorde också ett specialmål mot ladugårdsväggen. Målet gav möjligheten att
lira själv då varje pass eller skott mot väggen kom tillbaka. Returen kom inte rakt tillbaka utan
åt olika håll eftersom väggen hade ribbor som gjorde att återstudsen blev sned. Detta var bra
för att då fick jag träna ständiga sidoförflyttningar. Här fanns en skola för mig när det gällde
såväl vändningar som skott. Ladugårdsmålet var också lysande för att spela ”tre hörnor straff”
och ”ribba stolpe, kryss”.
I 14-årsåldern växte jag snabbt och kraftigt på längden och genom bra mat och ständig träning
var jag redan då mogen att ta upp kampen med de vuxna spelarna. Så från fyllda fjorton var
det A-laget, då i div 5, som hägrade. Först blev det någon träningsmatch men från det att jag
fyllt femton var jag ordinarie i A-laget. Där spelade jag sedan i sju år och under fem av dessa
var det div 4 som gällde.
Som spelare var jag teknisk och snabb. Jag hade god spänst, så för mina 176 cm var jag riktigt
hyfsad på huvudet. Min kondition var stark och speluppfattningen riktigt god. Det var därför
inte konstigt att jag spelade som inner eller ytter och emellanåt också som center - med
dagens språk på mittfältet eller forward. Därmed gjorde jag också ofta mål eller assisterade.
Mitt rekord från div 4 stannade vid fem ”pytsar” i en och samma match. Mitt snabbaste mål
var i en vänskapsmatch mot det dåvarande elitlaget Grimsås där jag nätade efter 20 sekunder
med ett skott i krysset.
Under min tid på gymnasiet i Borås fick jag hela tiden träna med Elfsborgs A-trupp, vilket
naturligtvis gjorde mig ännu bättre och starkare. Under Boråstiden hade jag också glädjen att
spela med skollaget. Med det gänget gick vi ett år ända till final i dåtidens SM för läroverk,
den s k Kronprinsens pokal. Tyvärr blev det knapp förlust i finalen, men att spela för skolan
på Ryavallen inför alla elever var speciellt. Elfsborg var under mina tre år hos dem på mig om
att jag skulle gå över. För övergången var de också beredda att lägga en större slant till SGoIF
Jag var dock inte intresserad. Tanken att inte varje helg komma hem till Smålandsstenar och
min flickvän stod hindrande i vägen.
1968 flyttade jag och min käraste till Stockolm och jag började träna med Hammarby IF. Det
gick riktigt fint och i en särskild testmatch lyckades jag visa på bra spel och även göra ett mål.
En del helger under hösten fortsatte jag att åka hem till Smålandsstenar för att hjälpa till att gå
upp i div 3. Studielivet i Stockholm ställde dock nya krav och visade på nya möjligheter som
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allt mer konkurrerade med att lägga huvuddelen av fritiden på fotboll. Vid den tiden hade det
också börjat röra sig ordentligt inom politiken. Jag blev allt mer engagerad i detta.
1968 kom jag därför till ett avgörande skede för min fotbollskarriär. Frågan gällde helt enkelt
om jag skulle satsa på elitfotboll med ”Bajen” eller helt lägga av? Valet blev att sluta med
fotbollen och istället fokusera på universitetsstudierna och politiskt arbete. Jag var då 22 år.
Därmed hade jag under min ungdom gjort två avgörande val för min fotbollskarriär. Jag
valde en gång kärleken till min livskamrat före spel i Elfsborg och jag valde sedan intresset
för studier och politiskt engagemang före spel i Hammarby. Inget av dessa val har jag ångrat.
Not Åren när Smålandsstenar, Burseryd och Skeppshult låg i toppen på samma div 4 serie var fotbollsintresset
verkligen på topp i de tre samhällena och matcherna mot varandra drog stor publik. Då snackades det fotboll
överallt och den lokala tidningsbevakningen var livlig.
Från den tiden finns massor av minnen av både matcher, lagkamrater och motståndare
När det gäller lagkamrater är det en lång rad duktiga spelare och trevliga killar som finns i kvar som
glädjeämnen i mitt minne. Där finns från SGoIF-tiden t ex sådana som Stig ”Knatten” Johansson, Jörgen Björk,
Bernt Wallin, Arne ”Krullen” Pettersson, Göte Hansson och Bosse Svensson, varav den senast nämnde var bäst
av alla. Många goda minnen finns också av spelare och vänner i Burseryds IF såsom t.ex. Ryno Nyman, Runo
Sandqvist, Anders och Claes-Göran Wallentin, Håkan Wiberg och Bernt Steen. Jag har också trevliga minnen av
spelarna i närmaste rivalen Skeppshults IF t ex. Ove Johansson Sigge Fred och Lars-Gunnar Fägerth.

Göra män av pojkar
Under min uppväxt fick jag av omgivningen i byn ofta reda på vissa sanningar gällande vad
som krävdes av en pojke för att bli man.
Nummer ett av dessa lantliga visdomar var förstås att jag skulle arbeta och klara mig själv.
Med arbete menades att jag helst skulle arbeta med händerna. Främst av allt i det
sammanhanget, efter att bli bonde, var annars att bli hantverkare eller jobba på industri i
samhället. Allt sådant var, enligt den gängse meningen, vad riktiga karlar gjorde för något.
Det gällde också att börja i tid för att platsa som sådan man. Alltså det gällde att hjälpa till
med arbetet där hemma även i unga år.
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Nummer två på pojkars klättring upp till manshimlen var förstås att gå ut skolan och i
samband med skolslutet även konfirmeras. Båda verksamheterna tillhörde avdelningen att lära
sig det nödvändigaste och att veta sin plats. I synnerhet konfirmationen var en gnuggning i att
med ”veta hut boken”, alltså Luthers lilla katekes, lära sig rätt och fel och att böja sig inför de
eviga sanningarna. Jo, då trots att mina föräldrar inte var religiösa eller kyrksamma tyckte de
att jag skulle konfirmeras. Det var ju bäst, så att inte grannarna började prata. Så av den
orsaken blev jag egentligen mot min vilja konfirmand. Och kom därmed ett steg närmare
manligheten, alltid något positivt alltså.
Nummer tre för att upphöjas till de riktiga männens skara var att göra värnplikten, eller
”lumpen” som det populärt kallades. De som på den tiden av olika anledningar vågade vägra
göra värnplikten kunde bli straffade. Jag hade inget principiellt emot att göra värnplikten utan
godtog att bli inkallad till utbildning. Denna skulle ske vid I 12 i Eksjö och meningen var att
jag skulle bli något slags underbefäl. Min enda föraning om detta var att lumpartiden skulle
bli bortslösad tid och bestå av en miljö som skulle bli svår för mig att acceptera. Så blev det
också.
Dumheten och den inskränkta militaristiska högerandan var påfallande. Tristessen och
meningslösheten var bedövande. Så min militära bana blev fylld av protester och
ifrågasättanden med återkommande diskussioner med befäl. Detta var 1967 och jag liksom
andra ungdomar började vägra ta emot vad för skit som helst. Min befälskarriär avbröts p g a
en fotbollsskada med tillhörande ryggsmärtor och det var nog med lättnad som befälen kunde
godkänna min begäran om att bli malaj.
För manlighetskarriären betydde min avbrutna befälsutbildning ingenting. När jag muckade
hade jag ju i varje fall gjort lumpen. Därmed var manlighetens gemenskap uppnådd. Jag var
nu en man, en karl bland andra karlar. Att jag var vänsteranhängare, tagit studenten och skulle
börja universitetsstudier var förstås inte helt perfekt i en del fyrkantigas manlighetstänkande.
Men jag var ju bra i fotboll, hade körkort, kunde ta en sup och hade rejäla föräldrar så en
riktig karl var jag nog ändå.
Ja, så blev en pojke till man i andras ögon i västra Småland för 50 år sedan. Alla klarade inte
den resan lika bra utan fick utstå både spott och spe för sina annorlunda vägval i livet.
”En fick inte vara motvals eller mes”, som det kunde heta.
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Ungdomens härliga dansande
Hur dagens ungdom dansar är för mig ganska okänt. Kanske traditionell pardans är ute?
Möjligen förekommer det inte längre att mannen eller kvinnan bjuder upp. Kanske man bara
dansar på i större eller mindre grupper oavsett kön och att musiken på klubbar och diskotek
just stimulerar det sättet att få kontakt. Eller är det trots allt precis som förut att det finns olika
sätt och att även den tidigare så vanliga pardansen finns kvar om än i betydligt mindre
omfattning? Kort sagt, jag har ingen aning, men vad jag däremot känner till är förstås min
egen ungdoms dansande i Småland och Halland på 1960-talet. Alltså för nu ganska länge
sedan.
Först något om själva dansandes underförstådda regler.
Naturligtvis var det helt dominerande att männen bjöd upp kvinnorna för pardans oavsett
vilken typ av dans det gällde. Det innebar att danspubliken var uppdelad, damerna för sig och
herrarna för sig. När musiken började gick så männen runt och valde, vilket ofta betydde att
en del kvinnor ratades, men också att en del män fick nobben, som det så direkt kallades.
Varje dansomgång bestod av två låtar vilka i allmänhet var av samma danstyp t ex två foxtrot,
två bugg o s v. När en omgång var över tackade de dansande varandra och allt började om
igen inför en ny omgång.
Sett över sextiotalsåren skedde dock en successiv förändring och särskilt blev det så med
shakens tillkomst. Över tid blev det också allt vanligare att även kvinnor dansade med
varandra och att kvinnor bjöd upp män. Män som dansande med varandra på allmänna
danstillställningar lyste dock helt med sin frånvaro. Om något sådant hade skett skulle detta
ha uppfattats som mycket märkligt och säkert som direkt motbjudande. Tidsandan var ju
sådan även då.
Även dansen som kontaktmöjlighet hade sina särskilda ritualer.
För det var så, att även om dansen hade sin egen glädje och lockelse, var den helt
dominerande pardansen också ett grundläggande kontaktmedel mellan könen. Detta betydde
att de som inte kunde eller ville dansa egentligen helt stod utanför dåtidens centrala
kontaktsätt. Att dansa med någon en gång betydde inget annat än att paret dansade. Dansade
däremot samma man och kvinna två gånger under kvällen var det ett litet tecken på intresse.
Bjöd mannen upp en tredje gång och kvinnan tackade ja var det ett gott tecken på att något
kunde vara på gång. Nu kunde det ju över en hel kväll ske att samma kvinna eller man
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dansade tre gånger med flera olika personer. Inga tredansare kunde vara helt säkra på att
satsningen gav önskat resultat, men mot slutet av kvällen skulle allt uppdagas.
Då kom nämligen damernas första, andra och tredje dans. Då, men endast då, var det
kvinnornas tur att bjuda upp. Den man en kvinna då bjöd upp fick därmed en intressesignal
som hette duga. Detta gällde förstås i synnerligen hög grad om det gällde damernas första
dans. Nu kunde det ju vara så att en enskild man fick damernas av tre olika kvinnor. Inget var
således klappat och klart.
Upplösningen kom när mannens svarsdans sedan spelades upp. Denna var dessutom ibland
även sista dansen för kvällen. Den av de kvinnor som bjudit upp honom på damernas och som
han då dansade med var också den han ville följa hem. Hade de dessutom haft trevligt
tillsammans under kvällens dansande var chanserna goda att de också gick därifrån
tillsammans.
Som synes var dansens ritualpaket framskapat på i första hand männens villkor. Dock inte helt
eftersom nobbning var helt okej och för att damernas dans spelade en central roll.
Enkelt?
Ja, därför att alla visste vad som gällde.
Jämställt?
Nej, männen satt vid ratten nästan hela tiden och möjligheterna att bryta mönster var små.
Rättvist?
Nej, därför att en del kvinnor inte blev uppbjudna alls eller bara sporadiskt.
Så var dansade jag den gången?
Tja, det berodde förstås delvis på årstiden. Under de kallare månaderna gällde inomhusdanser.
Här fanns Forum i Hylte, som en stor favorit men också dansställen i småsamhällen som
Brännö, Örsås var trevliga. Emellanåt kunde vi också under vintern sticka iväg lite längre,
såsom Halmstad eller Värnamo och där dansa på något hotell.
Vår, sommar och höst var dansandets höjdpunkter. Då gällde de olika folkparkerna och
dansparkerna. Här var förstås underbara Bokskogen i Burseryd mest populär. Stället är
fortfarande igång och senast jag noterade dess aktivitet var när danske rocklegenden Kim
Larsen var där 2016. Efter Bokskogen på min popularitetslista kom nog Sjöviken i Ätran och
sedan folkparkerna i Gislaved, Hylte eller Smålandsstenar. Ja, så fanns det naturligtvis också
en hel del logdanser att besöka. De hade verkligen sin särskilda charm och speciella doft av
hö. En del logar var också så publikt intressanta att de körde varannan vecka hela sommaren. I
närheten av Långaryd låg en sådan, vill jag minnas.
Ja, det var i sanning en härlig tid.
Kanske inte just för dansens skull utan för att vi var unga och hade hela det spännande livet
framför oss. Så till er som är unga idag säger jag: ”Fånga dagen, försök att alltid finna de
ljusa möjligheterna även i de svåra stunderna. Då kan livet bli en härlig dans för er alla”.
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Vi möttes vid kiosken
Från min ungdomstid på 1960-talet och i västra Småland finns vissa företeelser som är särskilt
lätta att komma ihåg. En sådan är kioskernas betydelse när det en gång begav sig.
Vårt område kallades för Västbo. Detta efter dåtidens indelning av landskapen i rättskipande
områden med en häradsrätt. Västbo härad bestod av en mängd små samhällen. Störst var
köpingen Gislaved, sedan kom Gnosjö, Anderstorp och Smålandsstenar i storleksordning
Därefter fanns det en grupp samhällen med ca 1000 eller färre boenden. Så var det t ex. med
Burseryd, Skeppshult, Reftele, Bredaryd, Unnaryd, Broaryd och Långaryd.
Liksom i städer och mindre orter över hela landet fanns även i Västbos samhällen en eller
flera kiosker. Enligt min mening krävs vissa saker för att bli kallad kiosk. Det måste handla
om ett litet fristående hus eller bod. Många hade snedtak, men detta var inget krav. Däremot
var det viktigt att dess enda syfte var att vara just kiosk. Ibland låg de intill järnvägsstationen
och gick då under namnet Pressbyrån. De kunde också finnas på större och mindre torg eller
vid en vägkorsning. Oavsett var de fanns blev de flesta ändå en samlingspunkt för ortens
boende och då i synnerhet för ungdomarna.
Kiosken var platsen dit man cyklade eller svängde upp sin bil under kvällningen. Här köptes
kvällstidningen, cigaretter, godis, glass och läskedrycker. Ofta fanns också möjlighet att köpa
en kokt eller grillad korv med bröd. Kanske rent av en halv eller hel special. Men kiosken var
långtifrån bara en affär. Här möttes man, snackade om händelser i världen, i Sverige och där
man bodde. Vid kiosken gjordes planerna upp för kommande nöjen och här släpptes det
senaste skvallret. Här skedde ett flitigt flirtande, skrattande och stilande.
I min lilla del av Västbo fanns några riktiga kioskpärlor.
Nummer 1 i det sammanhanget var Alex korvbar i Smålandsstenar. Namnet ger vid handen att
det bara handlades med korv, bröd och mos där. Inte alls, stället hade även alla andra
nödvändiga varor som krävdes för en kiosk med stil. Den främsta varan var dock korven,
därför passade namnet så bra. Alex korvbar hade en stor fördel framför de flesta andra. Den
låg mitt i samhället på ett torg med fri parkering, Vid sidan gick Nissastigen, Västbos
viktigaste pulsåder för bilar. Detta betydde att kundkretsen blev mycket större än bara de som
bodde i samhället. Särskilt stort drag till Alex blev det efter lördags- och onsdagsdanserna
runt om i området. Då drog många iväg just dit för att avrunda kvällen med lite extra tjöt, en
dricka, en cigg och en korv. Ibland var det hela karavaner som kom och inte sällan var det
farlig kappkörning från Forum i Hylte eller Bokskogen i Burseryd.
Nummer 2 på min kiosklista var Tyras i Burseryd. Även det stället låg väl till på det lilla
torget med goda parkeringsplatser. Storgatan, som fortsatte i vägar mot Västergötland,
passerade precis förbi kiosken. Även hos Tyras kunde man, förutom de sedvanliga
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kioskprodukterna, även köpa sig en varmkorv. Här möttes ofta byns ungdomar. Hit åkte även
vi för att handla lite och träffa kompisar. När det i sinom tid dessutom blev en minigolfbana
på gräsmattan bakom kiosken blev det hela ännu mer attraktivt.
Ibland larmas det om, att kiosken håller på att dö ut. Så illa tror jag inte det är. Det är klart att
dess antal har minskat kraftigt i konkurrens med närbutiker, 7-eleven, mackar och vanliga
affärers likartade utbud och öppettider. Men än håller många ut, t ex. Alex korvbar. Under
sommaren växer ju extra många tillfälligt upp vid badplatser och andra rekreationsområden.
Som mötesplats för ungdomar har kiosken förstås förlorat till sociala medier. Men som plats
för fysisk och verklig kontakt håller kiosken fortfarande en god ställning.
Åtminstone i mitt hjärta.

Elvis och jag
2017 var det 40 år sedan Elvis Presley dog. Han blev bara 42.
Hans betydelse för rockmusiken var helt enorm under 1950-60-talen. Med sin starka röst
skapade han musik som tjusade och trollband ungdomar över hela världen.
Jag var en av dem.
Elvis debut 1953 gick de flesta förbi. Tre år senare och med "Heartbreak Hotel" på RCA
Records brakade det loss ordentligt. Sedan dröjde det inte länge förrän hans fascinerande röst
också nådde mina öron. Självklart var det då via Radio Luxemburg, som jag med vissa
störningar, kunde ratta in och lyssna på på vår radio. Därefter följde jag, och älskade, nästan
varje Elvislåt en bit in på 60-talet. Detta intresse stimulerades av de kontinuerligt utgivna
skivorna, vilket tack och lov även skedde under Elvis omskrivna militärtjänst.
Som ungt Elvisfan sög jag i mig allt. Bildjournalen var förstås en viktig informationskälla,
men den stora kicken i mitt Elvis-intresse kom med den egna skivspelaren. Detta var en liten
Philipsmaskin för 45-varvare och skivorna stoppades in i en springa framtill. Ljudet var inte
direkt himmelskt, men dög för att njuta gång på gång av idolen. Så under ett par år gick den
varm jämt och med tiden blev det en hyfsad samling vinylplattor med Elvis. Och det är väl
inte utan att jag ibland ångrat att jag lät goda vännen Lena en gång få köpa rubbet.
Som extra grädde på Elvismoset kom ju också hans filmer. Några filmiska höjdare var de väl
inte, men vad gjorde det? Bara att se och höra Elvis i "Ung man med gitarr", Jailhouse rock",
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" King Creole" eller "Flaming star" räckte mer än väl. De gick alltid rakt in i hjärtat på en
kille i de tidiga tonåren.
Det var inte utan att Elvis image påverkade mig. Frisyren, det lite sneda leendet och i
synnerhet hans tuffa klädsel med uppdragen rock- eller skjortkrage och ibland skinnpaj blev
också ett tag min stil. När jag dessutom kunde sjunga många av hans låtar kändes det extra
fint. En hel del av mina jämnåriga grabbar känner säkert igen sig själva i detta.
Men åren går och vid 60-talets mitt tonade mitt Elvisintresse bort och ersattes av andra
musikaliska rock- och pophöjdare. Inte någon gång efter min tid med "The King" har dock
mitt intresse för någon enskild sångare eller musikgrupp nått nivån från den intensiva men
korta perioden med Elvis. Mitt musikintresse breddades därefter och över tid har jag väl blivit
lite av en allätare, som lyssnar på allt från klassiskt till gammal progg.
Någon gång om året händer det väl ändå fortfarande att jag petar in någon av mina CD med
Elvis. Då lyssnar jag med ett bultande nostalgihjärta på favoriter som "Jailhouse rock", "Want
you wear my ring ", "Teddy Bear", "Mean woman blues", "Hound dog", "All shook up" ,
"King Creole", “Blue suede shoes” eller "It’s now or never". De och många andra låtar är
sådana, som jag kan förknippa med härliga minnen som ung tonåring, varav en del amorösa
sådana. Efter att ha lyssnat en stund ställer jag tillbaka plattan och den blir under lång tid
därefter lika glömd som Elvis.
Men en fantastisk rocksångare var han. I min värld den bäste, den störste!
Kungen av rock helt enkelt!

”Knock ut” i första ronden
Den 14 september -58 hade svenske boxaren Ingemar Johansson knockat den tidigare
obesegrade amerikanen Eddie Machen efter lite drygt två minuter i första ronden. De 53 000 i
publiken på Nya Ullevi i Göteborg jublade, i varje fall de som hann uppfatta vad som hände.
Den 26 juni 1959, runt 13 minuter i fyra på morgonen svensk tid, knockade ”Ingo”
amerikanen Floyd Patterson i Yankee Stadium i New York. I matchens tredje rond fick
Sverige sin första världsmästare i tungviktsboxning. Miljoner svenskar satt som klistrade vid
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radioapparaterna. I hela Sverige öppnades fönstren och folk ropade segervrål ut i
junimorgonen.
Med Ingemars osannolika framgångar föddes ett enormt boxningsintresse bland dåtidens
pojkar och unga män. Det köptes boxhandskar, byggdes boxningsringar, sattes upp
sandsäckar och hoppades rep som aldrig förr. Allt detta var också jag med om. Jag och
sommarpolaren Tomas hade redan 1958 byggt en ring bakom ladugården och på logen fanns
både sandsäck och päronboll. Nya boxhandskar hade inhandlats med jultidningspengar och
sparade veckoslantar. Den sommaren, 1959, efter Ingos VM seger, var vi båda i topptrim.
Ryktet om vår boxning och dito ring spred sig i byn och ända ned till samhället. Många pojkar
kom för att kolla och en del vågade även testa på ”the Noble Art of Self Defense”.
Naturligtvis kom också de lite äldre, större och starkare killarna och ville testa. Särskilt en av
dessa, Kalle, en 17-årig kille från min hemby, ”stöddade” sig lite extra. Han ville prompt
boxas mot mig, som han tyckte spände sig med sin eleganta boxningsstil. Jag vägrade förstås
att ställa upp. Inte för p g a. rädsla utan för att jag tyckte det var fel att en äldre kille skulle
boxas mot mig som var mycket yngre och mindre. Jag skulle själv aldrig göra så.
Kalle, påhejad av sina kompisar, fortsatte dock att utmana. Glåpord om att jag egentligen var
feg började hagla. Till slut tyckte jag att det fick vara nog.
- Ok, låt oss ta en tre ronders när du så gärna vill, sa jag.
Alla var ense om att Eskil, en 20 årig kille, från granngården skulle döma. Vi tog på oss
handskarna. Solen sken och allt var klart för match i ringen bakom ladugården. Så kom Eskils
ord.
- Boxas!
Vi gick emot varandra. Efter några korta sekunder och utan att Kalle förstått vad som hänt
svartnade det för hans ögon och han låg på marken. Han hade gått på en av mina, i månader
intränade, finter och träffats av en höger på hakan. Jag gick till min ringhörna och Eskil
räknade till tio och förklarade mig som vinnare på ”knock ut ” i första ronden.
Den nu lite piggare Kalle accepterade inte utslaget. Med stöd av sina tre högljudda kompisar
hävdade han bestämt att han inte varit färdig och redo. Vi hade inte, som brukligt är, först rört
vid varandras handskar. Efter en del palaver sa jag:
- Okej, vi börjar väl om matchen igen.
Så skedde också. Nu rörde vi vid varandras handskar och jag frågade rakt ut så alla hörde
- Är du klar, Kalle?
- Ja, kom igen nu så ska du få, sa han
Så small det igen. Efter samma fint som tidigare träffade jag nu om möjligt ännu mer
klockrent på Kalles kind och han föll i gräset. Det räknades och matchen var över. Jag tog av
sig handskarna, gick fram till Kalle och skakade hans hand.
Vare sig jag eller Kalle boxades så mycket mer efter matchen bakom ladugården. Vi blev
istället goda vänner med mängder av andra spännande upplevelser tillsammans.
Och om allt detta säger jag
- Att vara äldre och större räcker inte alltid, träning har också stor betydelse.
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Liftare på utdöende
Senast jag såg en liftare var faktiskt 2010. Ja, jag säger faktiskt därför att det då hade gått lång
tid sedan jag sett ett exemplar av detta utdöende släkte. Detta beror inte på att liftning är
förbjudet eller att det inte skulle funka i Sverige. Detta beror inte heller på att jag sällan kör
bil. Tvärtom under vår, sommar och höst kör jag ofta från och till Göteborg via Riksväg 40,
45 och via E6 eller E20. När jag tänker tillbaka så har jag inte sett några liftare utmed dessa
vägar på mycket länge. Detta därför att oavsett väder och vind är det numera ovanligt att få se
liftare utefter vägarna.
Annat var det under 1960-70-talen. Då var liftning mycket vanligt och ett sätt för många
ungdomar att billigt förflytta sig både inom Sverige och ner i Europa. Jag tillhörde definitivt
den skaran. I tonåren, före körkortet och egen bil i 19-årsåldern, var liftandet alltid en
självklar möjlighet för mina resor i västra Småland. Så när det kom till att ta sig ut i Europa
var liftning ett fullt tänkbart alternativ. Sommaren 1965 bar det därför iväg med tummens
hjälp. Det var min kamrat Kaj Melldén och jag som under tre veckor liftade från
Smålandsstenar och ner i Europa via Danmark, dåvarande Västtyskland, Holland och färja till
England. Vägen hem gick via Dover - Calais och sedan med tummens hjälp upp genom
Västtyskland till Sassnitz och färja till Trelleborg och hem.
Som vid alla liftarresor blev det många långa väntetider innan någon stannade. I och med att
vi var två killar blev det ju inte heller direkt enklare att få lift. Men det gick och trots många
dagar vid vägkanter och i främmande bilar blev det ändå väldigt mycket tid för att uppleva
intressanta saker där vi stannade till. Resans huvudmål var England med London och
Brighton och där upplevde vi under tio dagar trevligheter med ungdomar från hela världen.
Mycket givande eftersom detta var en tid då ungdomar överallt frigjorde sig från gamla
konservativa värderingar och sökte nya möjligheter och uttryck.
Var liftandet farligt? Nej, inte särskilt. En och annan påverkad förare satt vid ratten i några
bilar, men annars var det mest trevliga och intresserade förare vi mötte. I det allmänna
medvetandet fanns visserligen tankar om att det kunde vara farligt att lifta och att ta upp
liftare, men det var ingen överdriven oro. Det fanns heller inga stora varningsskyltar om detta
i media. Att lifta som ensam ung flicka ansågs då precis som nu vara helt avrådligt.
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Om jag var ung idag skulle jag dock inte våga mig på en sådan liftarresa som för 50 år sedan.
Den främsta anledningen till detta är naturligtvis att jag tror att riskerna för att det ska hända
tråkigheter är mycket större idag. Visserligen är bilarna många flera nu så det borde ju tala för
att det vore lättare att få lift. Jag tror dock att det är precis tvärtom. Detta därför att den stora
massan av förare helt enkelt är rädda för att ta upp liftare. Det ökade antalet bilister innebär
också att det är fler dårar som tar upp liftare, men då inte för att ge skjuts utan med syftet att
utnyttja, råna eller skada.
Så jag tänker
Det är naturligtvis tragiskt att liftandet som en av ungdomens resmöjligheter är borta. Men
nu är verkligheten på vägarna råare och farligare så det är bara att anpassa sig.
Min rekommendation till unga idag är därför:
Spara lite till och stick sedan iväg ut i Europa med tåg eller buss. Då blir det mer tid för fina
upplevelser och mindre risker för tråkigheter på vägen.
Not
Filmen ”Liftaren” (The Hitcher) från 1986 ökar definitivt inte viljan att ta upp liftare.

Kriminell eternell
Det var hösttermin i andra ring på läroverket. Det mesta fungerade rätt väl för mig, både i
skolan och på fritiden. Som inackorderad fanns risk för att känna ensamhet, men sedan jag
börjat dela lägenhet med en polare hade trivseln ökat väsentligt. Det rådde ingen tvekan om
att jag med mitt ständiga läsande och med sitt stora intresse för samhällsfrågor hade vuxit som
person. Mognaden hade inneburit att jag nu uttryckte sig mycket klarare och vassare i olika
sammanhang. Upplevde jag att något var orättvist eller fel så sa jag ifrån och agerade därefter
om det behövdes. Detta gällde också i skolan.
I ett gammalt läroverk på 1960-talet såg lärare sig ofta som kunskapens högadel och eleverna
som en ännu obildad massa. Det fanns därför ofta en hel del att reagera mot. I engelska hade
vår klass just en sådan stofil med översittarattityd. Han var på många sätt en märklig man och
lite av ett skämt bland eleverna. Han tycktes t ex hata bilar och bilförare och han gapade
högljutt efter dem om han tyckte de körde för fort eller inte stannade direkt när han ville gå
över gatan. Som den anglofil han var reste han varje sommarlov till de brittiska öarna där han
cyklade runt på landsbygden. Hans förhållande till flickorna i klassen andades en blandning
av unket intresse och förakt. Detta tog sig uttryck i elaka och direkt korkade kommentarer om
flickors utseende och deras enligt honom banala intressen. Jag tröttnade till slut på lärarens
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beteende och sa ifrån om olämpligheten i hans nedlåtande kommentarer. Detta tog skruv.
Läraren tonade ned sin attityd men å andra sidan uppstod därefter ett spänt läge mellan honom
mig.
Hösten rullade på. När jag så kom hem en helg berättade mamman att polisen ringt och sökt
mig. De hade sagt att jag var misstänkt för hemfridsbrott hos en lärare. Jag blev förstås lika
frågande som föräldrarna var oroliga och bedyrade min oskuld och lovade klara ut vad det
kunde handla om.
Vid återkomsten till skolan blev jag nedkallad till rektor. Där satt förutom rektor en polis, men
någon lärare syntes inte till. De berättade om misstanken som riktats mot mig. Anmälare var
en lärare som räknat ut att de återkommande eternellerna i hans postlåda var ett verk av mig.
Eftersom blomsterplaceringen bara skedde under vardagar hade slutledningen blivit att det
måste vara en inackorderad elev. Jag var en sådan. Det hade inte heller skett då jag varit borta
p g a. sjukdom. Dessutom tycktes jag, enligt läraren, uppenbart hysa agg mot honom.
På rektors fråga om jag varit i konflikt med någon lärare berättade jag om det som hänt mellan
mig och engelskläraren. Av de närvarandes reaktion förstod jag att min aning varit rätt om
vem som vara anmälare. Jag framhöll att jag var orättfärdigt utpekad och att jag också förstod
vem som låg bakom den falska anmälan och att jag gärna kunde ta reda på vem som låg
bakom ofredandena mot läraren. Rektorn lovade att informera om erbjudandet för att höra om
lärarens inställning. Så skedde och läraren gick med på att jag skulle få någon vecka på mig
att lura ut vem den skyldige var.
Under de efterföljande eftermiddagarna satt jag därför med en klasskamrat i en bil utanför
lärarens hem. Redan andra dagen dök de upp. Det var två flickor från klassen. De bästa
engelskeleverna och lärarens stora favoriter. De gick förbi huset. En av dem sprang plötsligt
tillbaka och stoppade ned något i postlådan. Vi hoppade direkt ur bilen och stoppade
flickorna. Jag berättade snabbt för de två, både överraskade och skrämda, flickorna vad de
genom sitt tilltag utsatt mig och läraren för. De var nu absolut tvungna att följa med in och
erkänna sina dumheter. Så skedde och väl därinne blev förstås läraren både överraskad, arg
och förtvivlad. Han förstod genast att han gjort bort sig rejält med sina misstankar mot mig.
Flickorna var ledsna och hade inte begripet vad de gjort för skada med sina små eterneller.
De menade ju inget illa men hade inte mognaden nog att förstå hur en ensam man med social
rädsla kunde tolka deras återkommande blommor.
Självklart var jag nöjd med att ha blivit rentvådd. Någon tanke på att gå vidare i frågan hade
jag inte. Det gjorde däremot läraren. Han såg till att flickorna fick de straff de förtjänade.
Dessutom sände han ett ursäktande brev med en större summa pengar till mina föräldrar.
Ja, tänk så mycket besvär en kriminell eternell kan ställa till med.
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Kärlekskrank och genomvåt
Min gode vän Bengt Svensson berättade en gång om en liten cykelsemester han gjorde som
elvaårsåring. Borås, Ulricehamn och Alingsås fanns med på hans och två kamraters vågade
tripp. Två tältläger blev det på vägen och sedan hämtning av pappa med bil. Äventyret fick
mig att komma ihåg en liknande cykeltur utförd av mig i fjortonårsåldern
Jag hade det senaste året blivit betydligt mer intresserad av flickor än tidigare. Inte förstod jag
riktigt varför, men så var det. Tankar om det motsatta könet hade liksom smugit sig på och
sedan bara vuxit och inte gett någon ro. Inte heller begrep jag riktigt varför intresset för mig
ifrån flickornas sida också verkade öka. Hur som helst så hade jag under våren haft flera små
amorösa äventyr med några tjejer. Naturligtvis var de helt så kallat oskyldiga förhållanden.
Någon av de lite äldre bekantskaperna hade väl velat gå lite längre, men då hade jag lite
räddhågset genast backat ur.
I slutet av maj hände dock något överraskande. Jag var då tillsammans med en liten blond
flicka i klassen. Plötsligt knep det till på ett nytt sätt i mitt hjärta. Jag kunde liksom inte låta
bli att titta och tänka på henne. När jag inte var i skolan eller mötte henne på fritiden längtade
jag. Javisst, så var det, jag hade blivit kär. Om hon kände det samma hade jag dock ingen
aning om.
Så kom sommarlovet. Som vanligt skulle jag sommarjobba och vara hemma på gården och
hjälpa till. Flickan flyttade däremot ner till familjens sommarstuga i Falkenberg, drygt 7 mil
bort. Det dröjde dock inte länge förrän min kärlekslängtan blev övermäktig. Jag tyckte att jag
bara måste ner och hälsa på henne.
Utan att ange mitt verkliga motiv fick jag en kompis att gå med på att göra en cykeltur till
Falkenberg några dagar. Med tält och all annan behövlig utrustning stack vi iväg. Om vi hade
förstått hur jobbigt det var, att med packning cykla 7 mil hade vi kanske besinnat oss. Hade vi
dessutom vetat att det skulle bli ett riktigt skitväder med regn och motvind hade vi stannat
hemma. Men jag var av någon anledning inte möjlig att nå med föräldrarnas kloka
riskresonemang.
Cykelturen ner på krokiga grusvägar blev inte bara en pärs. Den blev värre än så och tog en
hel dag att klara av. Dyngvåta, nedkylda och efter två punkteringar nådde vi sent på kvällen
målet, en tältplats nära stranden och även nära drömtjejen. Det regnade och blåste friskt vid
tältuppsättningen och natten blev både sömnlös, kall och våt.
Så kom morgonen med noll sol och värme men däremot med fortsatt ruskväder. Jag började
så smått tappa sugen. Något som reskamraten hade tappat redan vid cyklingen förbi Ätran
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dagen före. Tanken på att ta bussen hem låg på lur denna gråvåta sommarmorgon. Jag
lyckades dock övertala kamraten att vänta med returbeslutet tills dess att jag kollat om några
jag kände var i sin stuga. Så gick jag iväg och kollade om flickorsaken till min cykelresa var
där i familjens stuga. Naturligtvis var ingen där. De hade varit så kloka att de rest hem p g a
det dåliga väder som var utlovat hela kommande veckan.
Nu blev jag plötsligt den pådrivande för att riva tältet och ta närmaste buss hem. Vi hann tack
och lov med eftermiddagsbussen. På vägen hem somnade jag. Vare sig då eller senare drömde
jag om den blonda flickan. Inte pratade jag heller så mycket om den tragikomiska
cykelsemestern. Det var liksom lite för skämmigt.

En oväntad chaufför
I 16-årsåldern var jag vid sidan av mina stora intressen för läsning, skolarbete och fotboll
också sugen på äventyren i livet. Det innebar att jag naturligtvis aldrig bangade för lite
raggarliv, långa liftarfärder eller spännande amorösa historier en bra bit från hemmaplan.
Till det senast nämnda hörde en kort somrig flirt med den söta och jämnåriga flickan Bettan
boende i ett samhälle tre mil bort. Ingen sträcka, tycker ni kanske, men utan egen bil eller
motorcykel blir det ju faktiskt en bit att avverka. Det blev till att tinga skjuts av kompisar eller
ta hjälp av tummen. Till flickans hemort gick det alltid bra att få hänga på någon. Hemfärden
som oftast skedde på småtimmarna var dock något annat. Då var liftning det enda sättet att
komma hem. Och inte ens på den tiden var det särskilt vanligt att någon stannade mitt i natten
för att ta upp en ung manlig liftare.
Vid ett av dessa tillfällen hade Bettan och jag smugit till oss en kväll i familjens sommarstuga,
vackert belägen vid en liten sjö en bit från stora vägen. Det blev förstås kvällsbad, lite
grillkorv och andra aktiviteter som flickor och pojkar brukar ha för sig. Tiden rann iväg och
vid midnatt hämtade Bettans bror henne för hemfärd. Så där stod jag kvar vid vägen denna
klara sommarnatt. Bilarna som passerade var få och tiden gick utan lift. Vid tvåtiden, när jag
började fundera över att slagga i något av omklädningsrummen vid badplatsen i närheten,
stannade plötsligt en bil.
Det var en stor svart Mercedes som sakta svängde in på den lilla P-platsen utmed vägen. Jag
fick springa en liten bit och väl framme vid bilen ser jag en kraftig manlig chaufför och i
baksätet halvlåg ytterligare en sovande man. Killen vid ratten tittade först en stund på mig
Därefter öppnade han och bjöd mig att åka med.
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Nu betraktade jag chauffören lite närmare och såg då vem det var. Vid ratten satt nämligen
ingen mindre än Gösta "Snoddas" Nordgren, en av femtiotalets största schlageridoler, som
slagit igenom i radion tio år tidigare. Denne bandyspelare från Bollnäs, som med låten
Flottarkärlek startade en veritabel ”Snoddasfeber", som drog tusentals åskådare över hela
landet. Nu satt han där skjutsandes mig mot hemmet.
Det blev några mils uppiggande samtal om både musik och bandy. Snoddas ville helt enkelt
hålla igång för att inte somna vid ratten. Det ställde jag upp på och mellan sångarens
berättande kunde jag flika in information om ungdomliga äventyr och drömmar. Tiden flög
iväg och efter en halvtimma kunde jag hoppa av där hemma.
Om jag glömde att få en autograf? Jo, självklart och den missen har jag förstås ångrat.
Not Snoddas slutade sin sångarkarriär för gott 1981 då han avled i samband med ett turnébesök i Vänersborg.
Denne, en gång så folkkäre sångare, blev bara 54 år.

En ungdomens hjälte
Från 2015 och framåt försökte regeringen med stöd av tre borgerliga partier, på olika sätt
minska flyktingantalet till Sverige. Många drar paralleller mellan situationen 2015 och
flyktingströmmarna före och under andra världskriget. Naturligtvis är skillnaderna många,
men det finns också några likheter. En sådan likhet är varför människor på flykt i stora massor
söker sig till just Sverige. Då under 1940-talet var Sverige ett hopp om överlevnad eftersom vi
stod utanför kriget i Europa. Nu för tiden är Sverige en dröm om ett liv i välstånd och frihet.
Under andra världskriget kom flyktingar precis som nu över Öresund till Sverige. Sedan
Nazityskland ockuperat Danmark den 9:e april 1940 blev denna flyktväg både svårare och
farligare. En del tog sig över sundet mot betalning och med hjälp av smugglare. Men framför
allt skedde flyktingresorna med hjälp av den danska motståndsrörelsen och andra progressiva
danskar. Under de första åren av tyskarnas ockupation av Danmark var det i första hand
antinazister med olika politisk och ideologisk anknytning som flydde över sundet. Vid slutet
av kriget fanns det därför 18 000 danskar i Sverige. Större delen av dessa var just människor
som flytt för sitt motstånd mot nazismen.
En annan grupp som flydde från Danmark till Sverige var de danska judarna. Under
ockupationsåren från våren 1940 till hösten1943, fanns en dansk regering som samarbetade
med den tyska ockupationsmakten. Det samarbetet betydde bl.a. att de danska judarna under
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den tiden slapp flagranta förföljelser och deportationer. De behövde inte heller bära någon
Davidsstjärna som tecken på att de var judar. I september 1943 beslutade dock Hitler att även
de danska judarna, precis som judarna i andra europeiska länder, skulle utrotas. När detta kom
till danskarnas kännedom startades omedelbart förberedelser för att evakuera alla danska judar
till Sverige. Tack vare motståndsrörelsen och ett stort antal andra humanister i den danska
befolkningen lyckades denna stora räddningsaktion. Under en dryg veckas tid kunde runt
7000 människor, med roddbåtar, fiskebåtar och andra flytetyg, föras över sundet och i
säkerhet i Sverige. Därmed räddades de flesta danska judarna undan nazismens vidriga
utrotningsläger.
I de tidiga tonåren lärde jag känna en av dessa danska motståndsmän som under andra
världskriget rott över sundet. Hans namn var Paul Mathisen och han var i mina ögon en stor
hjälte. Han hade förstås rott med kurirpost, men framför allt hade han sjövägen räddat danska
antinazister och 1943 även många judar. Denna farliga verksamhet blev till slut också hans
fall. Mot slutet av ockupationstiden blev han tillfångatagen av nazisterna och sattes då i
danskt arbetsläger.
För hans del blev det fångenskap i det beryktade Fröslevslägret utanför Padborg nära tyska
gränsen. Det var lägret där i första hand just motståndsmän och kvinnor placerades och då i
väntan på transport till något dödsbringande koncentrationsläger i Tyskland. Min hjälte var
våren 1945 uttagen till att bli flyttad till just ett sådant läger och därmed en säker död. Han
visste om flytten i förtid och plågades därför en lång tid av tankarna om vad som väntade
honom. Räddningen från den säkra döden i tyskt koncentrationsläger blev Tysklands
kapitulation den 7 maj 1945. Då släpptes han och alla andra politiska fångar i Danmark.
Paul Mathisen, som var en mycket duktig målare och formgivare, kom dock aldrig riktigt över
sina hemska upplevelser från tiden i fånglägret och att han dömts till deportation till Tyskland.
De hemskheter han sett och den livskris han upplevt hade helt enkelt inneburit en så kraftig
posttraumatisk stress att han fick lida av detta livet ut. Efter att ha bott i Sverige till lite in på
60-talet flyttade han tillbaka till Danmark där han sedan tyvärr avled alldeles för tidigt.
Utan att göra några jämförelser i övrigt mellan situationen nu och under andra världskriget
tänker jag i dessa ID-kontrollernas dagar på min ungdomshjälte, Paul Mathisen. Han var en av
de många, som genom att ro över Öresund, lyckades rädda flyende människor till fristaden
Sverige. Även om han mådde mycket dåligt av det som hände, så var han också stolt över sin
humanitära insats. Det var en stolthet han verkligen gjort sig förtjänt av.
Jag tänker därför, att om Paul levt nu hade han också kunnat se den växande invandrar- och
flyktingfientligheten i Danmark och den skärpta flyktingpolitiken i Sverige. Detta hade
definitivt inte gjort honom stolt över vare sig hans ”käre gamle Danmark” eller över det
Sverige han också en gång älskade. Då hade han kanske återigen tjärat sin eka och gjort sig
redo för nya flyktingturer över sundet.
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III Mitt liv för barn och ungdomar

Grunder för kreativt kuratorsarbete
Redan under studietiden bestämde jag mig för att ägna mitt liv åt att arbeta för och med barn och unga.
Mitt engagemang, som förbundsordförande för ett politiskt ungdomsförbund och sedermera som
ungdomsledare inom fotbollen och ledare för olika barn -och ungdomsprojekt, har alla varit delar i
detta. Mitt yrkesval blev förstås sedan jobb med samma inriktning. Därför arbetade jag under drygt
tjugo år som s k skolkurator i Göteborg. Jag har jobbat på heldagsskola, grundskolor och gymnasium.
Det senast nämnda var Angeredsgymnasiet, som jag var trogen i tolv år. Fortsättningen på arbetet för i
synnerhet ungdomars rättigheter blev mitt engagemang mot hedersrelaterat våld och förtryck. Först
som ansvarig samordnare av Länsstyrelsens insatser inom detta område, sedan som familjeförändrare
och därefter och efter 70 år fyllda med arbete för Institutet Mot Hedersförtryck/IMH.
Från första början hade jag en stark bild av hur jag ville arbeta som kurator för att kunna uppnå bästa
möjliga resultat för de barn- och unga jag skulle komma att möta. Innehållet i den bilden slipades till
över tid, men i stort var den hela tiden den samma. Det arbetssätt jag utvecklade gav jag tidigt namnet:
” Kreativt kuratorsarbete”.
I några korta punkter beskriver jag här en del av innehållet i detta arbetssätt:
Social- och psykosocial kunskap.
Nöj dig inte med socionomkunskaperna. Följ med i teori- och metodikutvecklingen. Ta till dig nytt,
men var kritisk. Visa att du är skolans expert i sociala- och psykosociala frågor. Ha kunskapen att
förmedla rätt hjälp och stöd från verksamheter utanför skolan. Var alltid påläst.
Utgå från en holistisk och positiv syn på barn och unga
Se och arbeta med allt som kan påverka barn och unga. Det gäller enskildas särdrag, problem, styrkor
och behov, enskildas relationer till jämnåriga och till gruppen, enskildas familjerelationer och liv
utanför skolan. Sök och stöd alltid möjligheterna till positiv förändring.
Arbeta aktivt för stark skolgemenskap och god arbetsmiljö
Se den goda gemenskapen mellan och inom alla grupper i skolan som en central tillgång också för den
enskilde elevens möjligheter att lyckas i sina studier och som ung människa i utveckling. Utveckla
därför åtgärder som stärker gemenskapen för alla och för varje del av skolan d v s allt ifrån klasserna,
personalgrupperna till alla som verkar på skolan. Se och påverka positivt arbetsmiljöns alla delar.
Känn eleverna och upptagningsområde
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Lär dig allt du kan om eleverna som grupp, deras olika levnadsvillkor, bakgrund och andra viktiga
förhållanden. Känn till allt väsentligt om de områden de lever och bor i. Utveckla kontakter och
samverkan med alla viktiga aktörer för barn och unga i elevernas bostadsområden. Skaffa
personkännedom. Ha kunskap om hur det faktiskt är och ser ut där eleverna bor.
Våga ta tag i alla problem
Ingen fråga, inget problem är för svårt för att arbeta med. Självklart medverka alltid till att stödja
enskild elev och för att lösa dennes problem, men stanna inte vid detta. Ställ upp för att lösa relationsoch ordningsproblem i enskilda klasser. Fungera som konsult och stödjare för lärare, men tveka aldrig
att också gripa in då lärare handlar på ett för eleverna negativt sätt.
Var kreativ och skapa resurser
Finn och utveckla nya lösningar för elevernas bästa. Sök efter och ordna alla tänkbara resurser som
kan tillföras skolan och dess elever. Ställ upp även för det udda och annorlunda när det är för elevers
bästa. Var öppen för nya grepp och initiativ som stärker både den enskilde och hela elevkollektivet.
Fungera som drivkraft för positiva elevprojekt, elevernas föreningsliv och inflytande och
gemenskapsinitiativ.
Avdramatisera, var tillgänglig och känd
Vidtag åtgärder som avdramatiserar kuratorsrollen. Bli därmed känd för alla elever, som en kurator för
alla och inte bara en mystisk person för dem som har problem av olika slag. Var ute i skolan varje dag
för att visa dig och samtala med eleverna. Göm dig inte i ett kontor i en korridor någonstans utan
placera dig centralt och väl synlig. Undvik särskilda mottagningstider utan ha alltid ”öppet hus” vid
sidan av inbokade tider. Plugga in så många elever som möjligt till både namn och utseende.
Sök kunskap, informera, motivera
Lita aldrig till tyckande om olika företeelser i skolan som kan påverka enskilda och kollektivet.
Sök kunskap om elevernas faktiska beteenden, förhållanden, trivsel och upplevelse av studierna och
skolan. Informera adekvata grupper om sådana fakta och motivera till förändringar till förmån för alla
som verkar i skolan.
Visa respekt, vänlighet och mod
Ha alltid respekt för elevernas särdrag och rättigheter, deras självständighet och integritet.
Inta alltid en vänlig, lugn men bestämd hållning. Visa mod genom att våga ta tag i såväl små som
stora, svåra och enkla frågor och problem. Var med ditt agerande så mycket förebild för barn och unga
som du kan.
Ja, det är några allmänna punkter som bildat grund för min insats som kurator för barn och
ungdomar inom olika skolor i Göteborg. Utifrån dessa har jag över åren utvecklat massor av konkreta
åtgärder till förmån för enskilda unga, hela grupper, elevers familjer och för personal. Det är min
förhoppning, att jag med detta gjort någon liten positiv skillnad för alla de barn- och unga jag mött
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Gärna lite extra för barn och unga
Mitt vuxna liv har varit fyllt av insatser för barns och ungdomars bästa. Detta har präglat mitt
arbete som aktivist och förbundsordförande inom den politiska ungdomsrörelsen. Detta har
varit en central del i mitt engagemang inom barn- och ungdomsfotbollen. Detta har varit det
huvudsakliga innehållet i mitt yrkesliv som skolkurator och i mitt långvariga arbete mot
hedersförtryck och för mänskliga rättigheter.
Vare sig i min fotbollsledargärning eller i mina ordinarie arbeten har jag nöjt mig med att bara
utföra det nödvändiga, det som kan förväntas. Min inställning har varit att också söka nya
möjligheter att göra lite extra med syftet att få igång bra saker för barn och ungdomar. Ett sätt
att göra detta har varit att ta initiativ till, organisera och leda olika projekt med detta syfte.
Sådana har jag genomfört både ideellt och inom mina olika anställningar. En del har skett för
att med en punktinsats påverka något problem eller förhållande. Andra har haft en mer
långsiktig karaktär med målet att bidra till en vidare och mer bestående förändring till förmån
för barn och ungdomar. I det följande berättar jag om några av dessa projekt, så förstår ni
säkert vad jag menar.
Fotboll för bredare gemenskap
Under nästan hela 1980-talet var jag ledare inom pojk- och juniorfotbollen i Göteborgs
Fotbollförening/GFF. Ett tag även för flicklag och några år var jag också ungdomsansvarig i
klubben. Jag tyckte dock inte att det räckte att bara träna, spela matcher och ställa upp för
spelarna på olika sätt. Min tanke var att inom fotbollen dels lyfta upp viktig annan kunskap
och dels att med fotbollen bidra till en bredare gemenskap bland barn och unga i närområdet.
Inom kunskapsdelen skapade jag bl a en större skärmutställning om och mot knark, alkohol,
rökning och snusning. Dess transportabla skärmar följde sedan emellanåt med vid lagens
matcher och ställdes då upp för allmän beskådan.
Inom arbetet för bredare gemenskap var den s k Pliktadagen den främsta, roligaste, men
också mest arbetskrävande ideella insatsen. Denna, som hölls någon av de första lördagarna i
maj, startade jag 1983 och ledde den sedan under fem år. Inför denna dag skapade låg- och
mellanstadiebarn i Linnéstaden, både flickor och pojkar, egna fotbollslag med namn som hade
anknytning till närområdet. Sedan pågick korta matcher med blandade lag på Pliktas grusplan
under hela dagen. Dessutom fanns andra aktiviteter med inbjudna ”kändisar”, korv och fika,
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lotterier och olika tävlingar. Barnens förarbete, själva dagen och det efterföljande snacket
fungerade utan tvekan gott för gemenskapen för både barn och vuxna.
Roligt, tycker jag!
Pliktadagen upplevdes förstås lockande även för högstadiebarnen i området. Dessa bad mig
därför ordna något liknande även för dem. Ja, så föddes den s k ”Slottsskogcupen” som var en
ren klasstävling med pojk- och flicklag i årskurs 7-9. Den genomfördes med mig som ledare
under några höstar. Många vittnade om att även denna var viktig för gemenskapen i klasser
och i Linnéområdet.
Med Pliktadagens popularitet uppstod också samtal om att parallellt med denna också ha
någon aktivitet med kultur för och med barn. Därför tog jag initiativ till och utformade
Kulturfestivalen ”Futurum tur och retur”. Denna kunde genomföras för första gången 1987 i
samverkan med fältassistenter och fritidspersonal. Det blev succé med många sjungande och
spelande barn samt andra intressanta inslag. Även denna aktivitet upplevdes av många som
stimulans för barnens sammanhållning.
För barn i grundskolan
Inom ramen för mitt kuratorsarbete i rektorsområdena Oskar Fredrik, Tollered och Bjurslätt
blev det också flera extra kunskaps- och gemenskapsinsatser av projektkaraktär.
I Oskar Fredrik arbetade jag ett tag på en s k heldagsskola för tonåringar som vägrade gå i
vanlig klass. När dessa trasiga unga gick ur nian behövdes stödjande uppföljning. Med mig
som huvudansvarig skapade vi då en speciell kvällsaktivitet inom ramen för projektet vid
namn ”Oskar Fredriks kontaktnät”. Denna innebar att ungdomar, 16-18 år, som slutat skolan,
kunde umgås med olika aktiviteter och träffa mig under kvällstid på central plats i staden.
Viktigt för många av dem, jag lovar.
Ett särskilt gemenskapsprojekt för låg- och mellanstadiebarnen var ”Oskar Fredriks
höstfest”. Denna, som tillkom på mitt initiativ och med mig i ledningen, hade ett rikt och
varierat innehåll. Det var allt från uppträdanden med sång och musik av barnen till små
tävlingar, utställningar, loppis och ätande av föräldrars bakverk. I dessa höstfester deltog alla
barn, de flesta föräldrar och många andra vuxna. Räkna med att dessa upplevdes som viktiga
för gemenskapen både i och utanför skolan.
Under min kuratorstid på Tollereds- och Bjurslättsskolorna åren 1988-91 blev det också
merarbete med flera specialprojekt för kunskap och gemenskap. Ett exempel på detta var
initiativet Ungdom mot våld där eleverna skrev, tecknade och målade om och mot våld.
Allt sammanställdes av mig och en särskild tidning trycktes med materialet. Den gavs sedan
under flera år därefter till alla nya elever i årskurs 7. Andra projektexempel var den speciella
Antilangningskampanjen 1989, klassturneringen Stoppa sabbet Cup i fotboll med lärande
inslag mot klotter och annat sabb, elevprojektet Film mot våld samt ”Tolleredsungdomens
Fritidsförening” vars syfte var att kvällstid använda skolans annars stängda lokaler för
meningsfull fritid och med föräldrar och elever som ledande.
För ungdomen i Angered
Åren 1991-2003 var jag så ungdomskurator på Angeredsgymnasiet. I linje med mitt kreativa
kuratorsarbete satsade jag också på flera olika specialinsatser. Några var projekt medan andra
var mer extraarbeten i anknytning till kuratorstjänsten. Mina insatser med dessa kunde vara
allt från initiativtagande till samordnande ledarskap - eller både och.
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Ett av dessa var arbetet med ”Plattformen för god gemenskap på skolan”. Utgångspunkten
var att utifrån en demokratisk process skapa en gemensam och hållbar grund för en god
stämning på skolan. Detta startade med inhämtande av förslag från elever och personal om
ordnings- och umgängesregler, förhållningssätt och gemenskapsfrämjande åtgärder. Utifrån
dessa skapades en särskild ”Plattform” som antogs av klassråden. Vid varje ny skolstart på
hösten åren därefter genomfördes en ny omgång med ”Plattformen” där nya elevförslag kunde
lämnas. Ibland skedde ändringar och sedan ställde sig eleverna bakom den justerade
”Plattformen”. Med detta erhölls en gemensam grund för både elever och lärare att hänvisa till
och utgå från vid t ex problem i det löpande skolarbetet. Kanske inte konstigt att denna
plattformsmodell uppmärksammades externt och togs över av andra skolor.
En annan mer projektliknande insats som hade dubbla syften var Elevernas trädgårdsprojekt.
Inom skolan fanns, och finns fortfarande, flera inneträdgårdar. Entreprenören som skulle
sköta dem klarade inte detta nöjaktigt trots god ersättning. På mitt initiativ, och med starkt
elevstöd, övertog därför villiga klasser i årskurs tre ansvaret för trädgårdarna. Alla klasser
som trädgårdsarbetade fick ersättning till klasskassan. Med projektet blev både trädgårdarna
skötta och gemenskapen i klasserna stärkta. Under de år projektet pågick var jag den som höll
i trådarna.
Ytterligare speciella insatser var de många temaveckor och temadagar jag var initiativtagare
till och ansvarade för. Det handlade t ex om kronofogdens specialinformation för sista
årskursen om ”Skuldfällan”, flera Antidrog-dagar och den i samband med 8:e mars årligen
återkommande Temaveckan om jämställdhet. Andra exempel på sådana här specialinsatser
var mitt arbete med Föräldrainformation på olika språk, aktiviteter i Elevcaféet, tillvalet
”Fotboll Teori/teknik”
Not Ni undrar kanske var pengarna till alla dessa projekt och extrainsatser kom ifrån.? Ja, en
del betalades naturligtvis av ordinarie budgetar, men mycket fick extern finansiering. Det
senare efter mina ansökningar till kommunala och statliga bidragsgivare, olika fonder,
stiftelser och företag. Så tillkom t ex Minnesträdgården på Angeredsgymnasiet med just
bidrag från företag. Så stort tack ska alla ha som på detta sätt gjort en rad av mina extra
insatser för barn och ungdom möjliga. Bilden ovan är från utdelning av stipendier ur ”Lasse kurators Ungdomsfond”, en fond jag startade av de 30 000 kronorna jag fick istället för
presenter på min 60 årsdag. Stipendierna delades under flera år ut till Angeredsungdomar som
utförde ett bra arbete mot hedersförtryck. Därmed kom varje krona till rätt användning.
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Små men stora möten
Livet är för de allra flesta fyllt av möten. Jag menar då inte i bemärkelsen att en grupp sitter
ned och samtalar om diverse olika frågor. Inte heller tänker jag på möten med makthavare
eller kändisar inom det ena eller andra området. Nej, jag syftar på de tidsbegränsade små
intressanta möten vi alla haft med enskilda människor, vem som helst, och som ändå satt
oförglömliga avtryck i ens inre. De kan ha skett i barn- eller ungdomen, i skolan, på jobbet
eller fritiden, ja, egentligen var och när som helst. Som ungdomsledare och ungdomskurator
blir det över åren tusentals sådana fina möten. Här är två som bitit sig fast i mitt minne:
Hon klarade krisen
Saida var levnadsglad och en sådan som alla pojkar tyckte var jättesöt. På gymnasiet gick hon
på Naturprogrammet och studierna gick som en dans. Hennes familj gav henne både trygghet
och frihet. Kompisarna var många och lika positiva som hon själv. Livet lekte. Så hände det
ohyggliga!
Saida var med kompisarna på discot när Brandkatastrofen inträffade. Några av vännerna
klarade sig ut oskadda, någon avled i rökgashelvetet och hon själv blev allvarligt skadad. Hon
fick såväl allvarliga brännskador som rökgasskador i lungorna. Hon hamnade för intensivvård
långt från Göteborg. Ett tag låg hon i koma och under lång tid svävande hon mellan liv och
död. Men läkarna var skickliga och hon var stark och klarade krisen. Rehabiliteringen kunde
starta på våren 1999.
Nu var hon förändrad. Den utåtriktade och glada Saida hade hon svårt att hitta tillbaka till. På
grund av brännskador på kropp och huvud tyckte hon inte riktigt om sig själv. Hon vägrade
återgå till skolan, ville inte möta kamraterna och deras blickar. Men ändringen kom. Lite
kuppartat ordnade hennes mamma och jag med ett oannonserat hembesök av klasskamraterna.
Det blev som väntat en glädjens och vänskapens träff. Den betydde en avgörande vändning
för Saida. Suget till skolan återkom och hon började så smått följa undervisningen igen.
Genom mamman och de närmaste kamraterna kunde jag följa hennes osäkra kamp för livet.
Med vårt arrangerade hembesök orkade hon vända sin rädsla och oro. När jag sedan mötte
henne på skolan såg jag hur levnadsglädjen och livskraften växte dag för dag. Det kändes
härligt i hjärtat att se detta. När hon sedan tog studenten var jag nog lika glad som många av
hennes närstående.
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Han behövde en kram
Den långe och smärte Albin hade väl aldrig känt att han passade in riktigt. Han var inte nöjd
med sitt utseende och tänkte mycket på detta. Känslan, att han inte dög riktigt kom ofta över
honom. Det var också alltid något som inte stämde mellan honom och hans jämnåriga
pojkkamrater. Flickorna hade han däremot lättare att bli vän med och gilla. Nu sökte han
svaren på varför han kände som han gjorde.
Redan i barndomen hade han mött den stora sorgen. Den rikskände pappan avled då plötsligt.
Detta hade Albin tagit hårt och ända långt upp i tonåren saknade han den nära kontakten med
en vuxen man att tala med och komma nära. Under hans gymnasietid fanns jag där för honom
och självklart ställde jag upp som stöd i hans sökande efter sig själv. Hans behov av vuxen
vänlighet och närhet var enorm. Ett uttryck för detta var, att han efter varje litet samtal ville
avsluta med en liten kram. Han behövde detta och över tid blev det ganska många sådana
kramar.
Samtalen gällde oftast Albins existentiella funderingar och de vardagliga små problem han
tyckte var stora. Det kom en period då det var särskilt viktigt för honom att kunna lufta sina
tankar om en speciell kille i klassen. Denne var en framåt och öppen person, som till en del
var Albins motsats, men någonstans fanns också en likhet. Den andre utövade någon form av
dragningskraft på Albin. Varför det var så vågade eller ville han först inte förstå. I våra samtal
sökte han svaren. Min roll var bara att hjälpa honom vidare i sitt sökande utan att direkt
komma med den uppenbara lösningen. Denna måste han komma fram till själv och det gjorde
han också till slut. Albin var helt enkelt förälskad i den andre killen. En stormig och
omvälvande tid följde för honom och jag är glad över att hela tiden funnits där som stöd.
När jag långt senare då och då träffar, den nu vuxne mannen, Albin, gläds jag varje gång lite
extra för hans skull. Han är nämligen sedan länge trygg, säker och lycklig i sin sexualitet. Det
värmer att se detta. Och visst blir det också nu när vi möts en liten kram.

Pliktadagen i mitt hjärta
Under början av 1980 talet återupptog jag mitt fotbollsintresse i praktiska former. Jag blev
ungdomstränare med all den utbildning som då stod till buds. Den då stora ungdomsklubben
Göteborg FF fick mitt engagemang. Där ledde jag både pojk- och flicklag och fungerade
också under ett par år som ungdomsansvarig i denna urgamla förening.
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För mig var det från början självklart att se ungdomsfotbollen som en social verksamhet av
större betydelse än bara matcher och träning. Av den anledningen engagerade jag mig också i
de unga spelare som på olika sätt hade det svårt. Och av samma orsak försökte jag bredda
aktiviteten till att sprida glädje och gemenskap bland alla barn boende i områdena nära
Slottsskogen. Därför startade jag på tidigt 80-tal, med stöd av GFF, den s k Pliktadagen.
Namnet kom av att denna festliga fotbollsdag genomfördes på den lilla ”kickeplanen” vid
lekplatsen Plikta.
Upplägget för Pliktadagen var då ungefär följande
Barn i årskurs 1-6 formade egna lag och gav dessa namn som anknöt till Slottsskogen med omnejd. Det blev då
t ex Änggårdens Leoparder, Plikta IF, Slottsskogens hängande träd, Café Bräket och många andra fantasifulla
skapelser.
I varje lag skulle det finnas målvakt +sex ute spelare. Alla lag måste innehålla både flickor och pojkar och
under match skulle alltid minst två flickor spela. Obegränsat antal avbytare gällde. Lagen var indelade i tre
grupper åk 1+2, 3+4, 5+6. Varje match började med att det yngre laget fick en bonus straff.
Varje Pliktadag genomfördes under en av de första lördagarna i maj. Matchernas längd berodde på antalet lag
eftersom allt skulle avslutas under en och samma dag. Matchtiderna kunde således pendla mellan 8 och 12 min,
så snacka om intensitet. Spelartröjor, västar, bollar etc stod GFF för.

Poängen med upplägget var, att barnen själva skulle forma lag i klassen eller bland kompisar,
oavsett om de annars spelade i någon klubb eller inte. Det betydde att Pliktadagslagen hade
spelare från olika klubbar i samma lag och många som annars aldrig spelade fotboll. Genom
att ha både flickor och pojkar i lagen stimulerades också målet att alla skulle få vara med och
att alla var viktiga. Med namnkravet blev det positiva samtal i grupperna. Allt bidrog till att
stärka gemenskapen. Föräldrar drogs naturligtvis med i Pliktadagsyran och hjälpte barnen att
göra lag och genomföra matcherna.
Under dagen korades förstås en vinnare i de tre olika grupperna. Priset var alltid en flaska
Magnum Pommac till vinnarna. Det viktigaste av allt var dock att alla deltagande barn fick
var sin Pliktadags T-shirt. Denna visade sig vara så uppskattad och i dagar och veckor efteråt
kunde man i närområdet se barn med denna T-shirt och ofta då några nummer för stora. Med
den på talade man om, att ”jag var med”!
För att finansiera det hela fick vi lite bidrag från kommunen. Men det räckte inte långt utan
det gällde att gå runt i affärer och till andra företag och tigga ihop grejer att sälja eller att ha
till lotterier. Belöningen i form av Pliktadagens framgång och barnens glädje över dagen var
varje år värt allt arbete, jag lovar.
Pliktadagen blev verkligen hellyckad. Under den tid jag fick vara med växte dagen till en
tradition som områdets barn längtade efter i veckor före. Det formades lag, det tränades, det
snackades och spänningen inför dagen växte. När den stora dagen sedan genomfördes var det
ett myller av barn på den lilla fotbollsplanen och runt fanns massor av föräldrar och andra
vuxna. Eftersom alla Pliktadagar jag höll i, d v s de fem första, hade vackert och soligt väder
blev de inte bara en annorlunda fotbollsturnering. De blev jättelika familjefester, som under
dagen kunde samla runt 1000 personer. När vi dessutom kryddade dagarna med besök av
dåtidens fotbollsstjärnor och med olika kulturinslag blev det verkligen en kvartersfest utöver
det vanliga.
När jag efteråt har talat med dem, som var med en gång i tiden, nämner de alltid Pliktadagen
som ett av sina finaste fotbollsminnen. Fråga gärna Hasse ”Brasse” Blomqvist, ”Samba-Erik”
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Johansson, Anton Glanzelius, Karl Ljung, tvillingarna Baranovski eller någon annan av de
många ”Pliktadagslirarna”. Jag är säker på att de fortfarande tycker att den fotbollsfesten
tillhör höjdpunkterna under barndomen.
Tiden gick och jag lämnade både ungdomsfotbollen och GFF. Andra ledare tog över
arrangemanget och det fortsatta att leva vidare. När det så blev en splittring inom GFF och
Azalea BK bildades 1992 var det den ungdomsföreningen som förde Pliktadagens traditioner
vidare ända in på 2000-talet. Över tid verkade dock både upplägget och syftet ha förändrats.
När denna fina barn- och familjefest till slut lades ned kom det därför kanske inte som någon
överraskning, men sorgligt är det ändå.

Vuxna pojkar träffas igen
På 1980 talet var jag, tillsammans med min vän Lennart Tengborg, ledare för GFF:s pojkar
födda 1973. Vi hade hand om dem från fyllda sju till pojklagstiden slutade då de fyllt 16. De
var många, totalt en bra bit över 30, varav den stora majoriteten hängde med under alla år. I
gruppen deltog dessutom rätt ofta en 74:a och en 76:a. Lagen, för vi hade alltid minst två
stycken, var som de flesta andra. Ibland vann de, ibland blev det förlust, men även om det
alltid är roligare att vinna var det ändå inte viktigast. I centrum stod nog för de flesta ändå den
goa gemenskapen. Vi hade helt enkelt i alla år en väldigt fin stämning och väldigt roligt
tillsammans.
I gruppen finns nu som då lika många profiler som spelare. Några hade både stor talang och
målmedvetenhet att satsa hårt och flera gick också vidare i seniorspel i GFF och klubbar
högre i seriesystemet. För en del, oavsett talang, tonade fotbollslivet ut med pojklags- och
senare juniorspelet. Men oavsett vart fotbollen tog vägen i livet tror jag tiden med 73-gruppen
tillhör de ljusare minnena för alla som var med när det en gång hände.
Åren går och plösligt är alla spelarna medelålders män. Tretton av dessa samlades hösten
2016 för att lira lite tvåmål och prata gamla fotbolls - och reseminnen. Dessa nu medelålders
herrar var förstås inte alla i topptrim, men leklusten och kärleken till bollen fanns i hög grad
på plats. Så det blev en minnesvärd eftermiddag med tvålagsspel i vackra Azaleadalen i
Slottsskogen. Som gammal ledare var det verkligen en fröjd att se dessa män lira boll på
samma plats som de började för 35 år sedan. Det goa liret och dito tjötet på plan var härligt att
vara med om. Det kändes stort på något sätt.
Efter två timmars spel var killarna både trötta och nöjda. Ingen skadades, men kanske någon
liten tidigare skavank blev något sämre. Sen bar det av till GFF:s klubbstuga för viktig
fotografering. Ytterligare lagbilder kunde därmed läggas till de gamla från barn- och
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ungdomstiden.
Träffen fortsatte sedan ut över kvällen och natten. Med lite käk och några bira kom snacket
om små eller stora minnen igång på riktigt. Det handlade om allt från träning, matcher och
cupresor till särskilda händelser, ledarnas sätt och spelares smeknamn. Det berättades och
skämtades på det härliga sätt det alltid blir när gamla goda vänner träffas efter lång tid.
När jag en gång slutade som ledare för 73-gänget önskade jag alla fortsatt glädje med fotboll
och lycka med livet som helhet. Den önskan upprepar jag gärna idag både till de som var med
på återträffen och de som missade denna upplevelse.
Fortsätt njuta av fotboll på olika sätt. Våga spela lite tvåmål då och då med era vänner. Ställ
upp för flickor och pojkar som vill lira. Ta vara på er allihop!

Även mördare har varit barn
Jag har arbetat med och för barn och unga i hela livet och har då mött många olika livsöden.
Jag har sett hur illa det kan ha varit och försökt hjälpa. Ofta har det lyckats, men ibland inte.
Mitt inre gråter varje gång jag ser att det gått riktigt snett. Jag sörjer därför att oskyldiga då
har drabbats och för att den unge brottslingens liv förstörts. Jag tänker, kunde vi gjort mera,
tidigare, annorlunda? Tid fanns under barndomen, därför att även mördare har varit barn.
Här några strofer om just detta
De sjuttio var bara i början
när gossen grät i sin korg
Han ville ha värme och närhet
och ögon att gömma sig i

Barndomens kaos blev tröjan,
han aldrig kunde ta av
Ingen gav honom någonsin boten
mot ångestfullt pinande bröst

Föräldrarna glömde bort hjärtat,
utan kram är ingen trygg
Han kände snart gapen och skriken
och kylan som svepte omkring

I ungdomen valde han sörjan
i drogers förstenade värld
I öronen hörde han ekot
från tomma timmar av våld
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I pojken trängde sig rädslan
att skulden alltid var hans
Den lille läste och lekte
men barnet dog i en storm

Kärlekens närhet förkastade han
i giftets förgiftade värld.
För pengar tog han ett liv
mot ropen i själen sitt eget

Politiskt arbete för ungdomens rättigheter
Mitt politiska arbete var som intensivast mellan åren 1968 och 1980. Det började med
en stimulerande och skolande verksamhet i den socialdemokratiska studentklubben i
Stockholm, där stödet till Vietnams kämpande folk och de strejkande gruvarbetarna i LKAB
var några huvuduppgifter. Min socialdemokratiska tid fortsatte sedan något år in på 1970-talet
i Göteborg. Där var då i synnerhet insatserna mot svenskt EEC-medlemskap i fokus. Efter att
ha fått stryk i ett par ideologiska motioner vid en årskonferens lämnade jag SAP.
Mitt nästa steg var att söka mig till VPK, det parti jag redan under gymnasietiden hade hyst
störst sympatier för. När jag kom till partiet hade just arbetet påbörjats för att skapa ett nytt
ungdomsförbund. Detta behövdes sedan VUF med buller och bång lämnat rörelsen några år
tidigare. Jag anslöt mig därför till den grupp ungdomar som siktade på att skapa ett nytt
ungdomsförbund med anknytning till VPK, nu med namnet Kommunistisk Ungdom/KU.
Verksamheten rullade på med snabba framgångar. Med Göteborg som centrum växte det
snabbt upp nya KU-klubbar runt om i landet.
1973 kunde därför 100 talet ombud samlas till kongress och konstituera förbundet. Från den
tiden och under sju år därefter arbetade jag sedan heltid för ungdomsförbundet. Först som
förbundssekreterare och sedan under tiden 1975-80 som förbundsordförande. Från det arbetet
finns naturligtvis många starka minnen. Förbundets insatser mot ungdomsarbetslösheten och
den breda kampanjen "Lika lön för lika arbete" var några höjdpunkter. Vårt internationella
solidaritetsarbete, engagemanget mot kärnkraften och stödet till VPK i riksdagsvalen var
också stora uppgifter. Jag hoppas förstås, att jag som förbundsordförande i någon mån bidrog
positivt i dessa arbeten.
Förutom det viktigaste, d v s den utåtriktade aktiviteten, blev det tyvärr också diverse interna
frågor att ta itu med. Viktigast av dessa var bekämpandet av de Moskvatrogna. Det var en
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nödvändig strid, som till slut ledde till att de 1977 försvann ur partiet och ungdomsförbundet.
I jämförelse med det bråket förbleknar allt annat tråkigt.
När jag så lämnade ordförandeskapet och ungdomsförbundet 1980 kände jag mig ändå ganska
nöjd med vad jag uträttat. Åren som heltidspolitiker hade varit fulla av hårt arbete nästan
dygnet runt. Det hade varit ett ständigt skrivande och ett oupphörligt talande och debatterande
vid interna möten och vid otaliga offentliga framträdanden. Det hade varit en i många stycken
både pressande och stressande tid. Dessutom, och det var värst, hade mitt politiska liv
inneburit massor av dygn borta från familjen där min Eva tvingats ta ett orättvist stort ansvar
för barnen.
Jag tyckte därför att jag med viss rätt, kunde få säga adjö till att vara uppslukad av politiskt
arbete. Det var dags för mig att gå vidare. Det betydde då att satsa på socialt arbete för barn
och unga och ta fullt medansvar för barn och familj. Det var därför inget svårt avgörande när
jag bestämde, att i fortsättningen satsa på annat viktigt i livet och begränsa mitt politiska
engagemang. Så har det också blivit och det är ett av mitt livs bästa beslut. Jag har naturligtvis
även senare ställt upp när det behövts och om partiet önskat någon specifik insats, men inte
mer. Detta tänker jag fortsätta göra så länge jag kan.

Med lika lön för ögonen
Det svartvita fotot på den unge mannen är nu mycket gammalt. Att det inte är nytaget framgår
inte bara av bristen på färger utan mer av det halvlånga, lite ovårdade håret. Det går inte att ta
miste på att här är en kille från det spännande 70-talet. Men vad är det egentligen han vill säga
med sina märkliga glasögon? Finns det kanske rentav ett viktigt budskap där?
Glasögontexten ”Lika lön för lika arbete” är allmänt betraktat lika aktuell idag som för fyra
decennier sedan. Då som nu råder t ex stora orättvisor när det gäller skillnader i lönenivåer för
kvinnor och män även när de utför likartade arbeten. Idag precis som förr behövs därför en
fortsatt kamp för jämställda löner mellan könen. Killen på bilden stöder det arbetet, nu precis
som han gjorde då. Hans glasögonbudskap på den här bilden gäller dock inte specifikt ett krav
om kvinnor och mäns löner. Nej, här handlar det i första hand om kravet på ”Lika lön för lika
arbete oavsett ålder”.
Vadå oavsett ålder? Skojar han, eller...?
Nej, han skämtar inte. Han visar på ett klart synbart sätt att han tar ställning mot orättvisan att
unga som gör samma jobb som äldre ändå får mindre betalt. Det är den orättvisan som gäller
vid fototillfället, även om den unge har längre erfarenhet av jobbet än en äldre anställd. Detta
förhållande vill han, liksom det politiska ungdomsförbund han företräder, ändra på. Och den
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kampanj, som förbundet bedriver mot orättvisa ungdomslöner på den tiden, får igång samtalet
om problemet och vissa förändringar sker.
Jaha, men det var då det. Hur har det gått sedan då?
Jo, tyvärr så har utvecklingen de senaste 10-15 åren helt gått åt andra hållet. Under lång tid
har ungdomsarbetslösheten utnyttjats för att inte bara hålla nere ungdomars löner utan även
pressa tillbaka dem. Numera är det helt legitimt att från vissa håll hävda att det ska vara
längre löner för ungdomar så att de kan komma in på arbetsmarknaden. Att detta uttrycker en
stark åldersdiskriminering tycks ingen längre bry sig så mycket om. Kön, uppnådd ålder över
t ex 60 år, hälsotillstånd och mycket annat är omöjligt att framföra som motiv för lägre lön.
Men när det gäller ungdom, arbetande i åldern 16-22 år, tycks det vara ok att uttala krav på
diskriminering. Detta är beklämmande.
Arbetet mot alla slags orättvisor i samhället måste fortgå. Detta gäller med all tydlighet
också lönediskrimineringen p g a ålder och kön. Det var ett viktigt arbete när fotot togs och
det är viktigt även idag.

Större klokhet idag?
Under min tid som förbundsordförande inträffade två riksdagsval, 1976 och 1979. Båda
gångerna var det självklart för mig att delta i valkampen över hela riket. Hur kunde då detta
genomföras? Ja, vid båda valen gällde ett intensivt talande, debatterande, skrivande och
intervjuande - från Kiruna i norr till Malmö i söder.
Detta kunde ske genom de valturnéer jag gjorde i bil och med husvagn på släp. Jag kommer
särskilt ihåg det spännande valet 1976. Då genomfördes turnerandet tillsammans med den
eminente trubaduren och kamraten Pierre Ström och som chaufför, pressekreterare och allt i
allo fungerade duktige kamraten Ulf Jansson. Hela insatsen pågick över fem veckor från slutet
av juli till dagarna före valet den 19 september.
Resan gick från Göteborg och landet runt upp till Norrbotten och sedan åter och ner till Skåne.
Med två-tre aktiviteter per dag och ofta på olika platser hann vi med att möta ungdomar på
väldigt många orter. För vår del som ungdomsförbund, var som sig bör fokus på ungdomens
rätt till jobb, bostad, utbildning och inflytande i samhället. Utöver detta deltog vi intensivt i
agitationen mot kärnkraften och mot högerpolitik i allmänhet.
Valresultatet som helhet innebar att de borgerliga partierna fick majoritet och att centerpartiet
blev störst av de borgerliga. Till detta torde Fälldins löften om att inte ladda något mer
kärnkraftverk ha bidraget, ett löfte han sedan bröt.
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När jag tänker tillbaka på den här valturnén är det inte många detaljer jag kommer ihåg.
Någonstans på vinden har jag dagboksanteckningar om hela resan, men där får de fortsätta att
ligga. Det jag däremot kommer ihåg är för det första, att vi var nästan överallt men såg väldigt
lite. När jag därför senare rest i landet kan jag inte så sällan säga, att på det torget, i
det Folkets Huset eller i den skolan har jag talat, men det är först nu jag verkligen ser.
Jag kommer ihåg att valrörelsen åtföljdes av en ständig oro och längtan hem. Vår andra son
hade fötts i maj och nu fick min livskamrat bära ett ännu större familjelass än tidigare. Det var
inte rättvist. Därför är inte heller insatsen med fem veckor runt Sverige i husvagn något jag
ser tillbaka på med stolthet. Att jag sedan gjorde om det hela, om än i lite mindre omfattning
vid valet 1979, gör inte det hela mer hjältemodigt. Jag gjorde det jag skulle och det rörelsen
förväntade, men sett i backspegeln borde det skett på annat sätt.
Och jag tänker. Hoppas inte att andra förbundsordföranden varit lika okloka som jag en gång
var. Hoppas att de inte i valrörelserna givit sig ut på långresande och då lämnat de käraste
ensamma hemma veckovis. Hoppas helt enkelt att senare ungdomsledare förstått bättre än
vad jag en gång gjorde.

Solidaritetsresa till Barcelona
Många har varit i och tjusats av katalanernas vackra huvudstad, Barcelona. Promenader på
berömda "Ramblan" med alla dess olika aktiviteter, ”Sagrada Familia” och andra intressanta
byggnader, kulturinstitutioner, butiker och lockande uteserveringar är ett måste för varje
besökare. Hänga på stranden eller gå på fotboll på legendomsusade Camp Nou är andra heta
tips.
Få tänker numera på att det blodiga spanska inbördeskriget 1936-39 slutade med fascisternas
seger. Inte många tänker kanske på, att från 1939 till 1975 styrdes sedan Spanien av den
fascistiska Francodiktaturen. Det var en tid då många frihetsälskande i Spanien förtrycktes
och förföljdes. Inte minst de radikala krafterna i Baskien och Katalonien fick känna av detta.
Francos död 1975 betydde ingalunda en omedelbar övergång till demokrati. Läget var under
flera år osäkert. Det var då jag för första och hittills enda gången var i Barcelona. Jag,
tillsammans med en rad andra förbundsordföranden för kommunistiska och socialistiska
ungdomsförbund i Västeuropa, besökte nämligen då det spanska broderförbundets kongress.
Vi var dock inte där bara som gäster utan också som skyddande vittnen av eventuella
provokationer mot kongressen. Deltagandet var därför extra betydelsefullt för de spanska
kamraterna.
Kongressen var som väntat bevakad av polisen och vi också. Flera av de inbjudna unga
ordförandena blev stoppade, kontrollerade och ifrågasatta, men inga allvarligare incidenter
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inträffade mot själva kongressen. Allt kunde genomföras i den undanskymda lokalen på en
bakgata inne i staden. Gissa om de spanska kamraterna var glada och hoppfulla inför
framtiden. Tron på ett demokratiskt Spanien stärktes.
Om jag den gången såg och upplevde mycket av den intressanta katalanska storstaden?
Tyvärr inte, det fanns liksom mycket viktigare saker att göra och fokusera på och det gjorde
jag med glädje. Därför skulle jag mer än gärna åter resa till Barcelona och uppleva och göra
det som så många talar om. Får se om och när det blir av.

Brandkatastrofen del 1

När infernot närmade sig?
I världen skedde som vanligt på olika håll jordbävningar, storbränder och andra katastrofer
med följden att massor av människor omkom. I Kosovo, Afghanistan pågick stridigheter som
snart skulle utvecklas till nya krig. USA, som då leddes av den sextafsande president Clinton,
drabbades av ännu en dödande skolskjutning. I samma land grundas Google vars betydelse i
världen vi väl känner till. Ryssland styrdes fortfarande av den allt surrigare Jeltsin men Putin
väntade om hörnet. EU beslutade att införa euron och Sverige knöts ännu starkare till unionen
genom att godkänna både Schengenavtalet om gränserna och Amsterdamfördraget om
utrikespolitiken.
Här hemma skedde många andra stora ting, en del bra men andra inte. Västra Götalands län
bildades som nytt storlän. Sexköpslagen antogs och sexköp blev därmed en kriminell
handling. Socialdemokraterna och de borgerliga kom överens om det nya och usla
pensionssystem som gäller än idag. Vid riksdagsvalet detta år gick socialdemokraterna starkt
bakåt men regeringsinnehavet räddades av Vänsterpartiets framgång från dryga 6 till 12
procent. Sverigedemokraterna fick i valet ynka 0,37%, en nivå de tyvärr inte stannat på.
På det privata planet gladdes vi under året åt fortsatt god hälsa och underbar gemenskap.
Under sommaren bodde vi tillsammans med två andra familjer några härliga veckor i en by
utanför franska Pornic. Där följde vi på nära håll och med intensivt intresse VM i fotboll som
tyvärr slutade med fransk finalseger över Brasilien. På hemmaplan satsade vi hårt och
intresserat på våra arbeten. Eva som lärare på Fässbergsgymnasiet och jag som kurator på
Angeredsgymnasiet. På fritiden njöt vi av intressanta kulturupplevelser, skapande och givande
fotbollsengagemang. Med stort intresse följde vi förstås också vår son ”Samba-Eriks”
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allsvenska spel i ÖIS, som efter kval till slut klarade sig kvar i högsta serien. På det hela taget
flöt livet fram väldigt väl för vår familj och lägenhetsbytet, som skulle genomföras i
månadsskiftet oktober/november, såg vi alla fram emot även om vi visste att det skulle bli
jobbigt. För att genomföra flytten hade jag därför tagit ledigt från den 28 oktober.
Det var då bara ett dygn bort tills den mest fruktansvärda ungdomskatastrofen någonsin i
Sverige skulle inträffa. Det var då bara ett dygn bort tills jag själv skulle drabbas av sorg och
andra följder av katastrofen. Det var då mitt kuratorslivs värsta prövning och ansträngning
skulle komma. Det var då bara timmar bort tills jag skulle påbörja ett två och ett halvt års
intensivt arbete med krishantering för mina ungdomar på Angeredsgymnasiet.
Inget av detta visste jag något om denna oktoberdag för 18 år sedan.
Men varje dag sedan dess har jag tänkt på allt det fruktansvärda som hände därefter och allt
arbete jag sedan utförde. Ingen annan händelse i mitt yrkesliv har påverkat mig så kraftigt
som detta. Så när årsdagen för den fasansfulla Brandkatastrofen i Göteborg natten den 29-30
oktober 1998 närmar sig kommer minnena starkt tillbaka. Det är minnen om all svår sorg, om
alla känslor, all gråt och förtvivlan och om all stress och allt tungt arbete. Det är också minnen
av alla de fina människor som ställde upp, lärare och andra kollegor, räddningspersonal,
socialarbetare och många andra. Men framför allt är minnena starkast av alla drabbade men
kämpande ungdomar som i de svåra stunderna fanns till för varandra.

Brandkatastrofen del 2

I natt hände det fruktansvärda
Det var slutet av oktober 1998 och Halloweenfirande. Höstlovet pågick och en grupp
ungdomar hade ordnat ett diskotek i Makedonska föreningens lokal vid Backaplan på
Hisingen i Göteborg. Tanken var att det skulle bli en härlig fest och intresset var stort bland
många ungdomar. Större delen av dessa kom från Angered och andra stadsdelar i nordöstra
Göteborg. Nära 400 ungdomar var där för att ha roligt, men lokalen var bara dimensionerad
för 150. Detta var illa, men hade aldrig behövt innebära några problem om inte fyra arga killar
utfört fullständigt idiotiska och helt oförlåtliga handlingar.
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I sin ilska bröt de sig in i en näraliggande byggnad och tog sig därifrån upp via en trappa till
den bakdörr som var den ena av festlokalens två nödutgångar. Där tände de eld på möbler och
annan bråte och sedan gick de därifrån. I och med detta hade de startat en mordbrand. Detta
därför att elden i trappan snabbt blev allt kraftigare och snart skulle drabba alla unga som
fanns i diskoteket.
Inne i den fullproppade lokalen var musiken och dansen i full gång. Stämningen var på topp.
Några kände plötsligt röklukt. De förstod att eld uppstått och varnade från scenen. Kort
därefter, då bakdörren öppnats, uppstod omedelbart en fruktansvärd situation. Syret som då
mötte elden gjorde att lokalen på några ögonblick förvandlades till ett inferno av hetta, eld
och dödlig rökgas. Ett helvetisk och dödande läge hotade därmed de över 370 ungdomar som
var inne i lokalen. Klockan var då lite över 23.30 denna hemska natt.
Panik utbröt då alla ville fly ut mot den nu enda utgången som fanns. Den rökfyllda och heta
luften fylldes av kämpande och skrikande ungdomar. Efter ett tag blir den giftiga gasen för
mycket för en del och de svimmade och dog. De som höll sig närmare golvet vid sin flykt
klarade sig bättre undan rökgasen. En grupp ungdomar trodde de skulle klara sig undan elden
genom att gömma sig i ett slutet rum i lokalens ena hörn. Allihop dog av rökgasen som
sipprade in i rummet. Trots att de enda utvägarna var den kvarvarande nödutgången och ett
högt placerat fönster lyckades ändå hundratals ungdomar ta sig ut, många med hjälp av
kamrater och de brandmän som arbetade på plats under katastrofen.Efter denna fruktansvärda
natt mellan 29 och 30 oktober 1998 kunde konstateras att den värsta ungdomskatastrofen i
Sveriges historia hade skett.
63 ungdomar hade dött. Alla av rökgasförgiftning. 213 hade skadats fysiskt på olika sätt och
av dessa hade 150 lagts in på sjukhus varav 74 på intensivvårdsavdelningar. Samtliga dessa,
liksom alla övriga som varit på plats när katastrofen skedde, var dessutom mer eller mindre
traumatiserade av vad de upplevt. Utöver dessa direkt drabbade hamnade tusentals nära och
kära till de döda i kraftig sorg. Och tiotusentals unga och vuxna, som i olika sammanhang
hade relationer till de direkt och indirekt drabbade av katastrofen, berördes och påverkades
också starkt.
Den 30 oktober startade krishanteringen i hela staden. Så skedde också tidigt på morgonen
på min arbetsplats, Angeredsgymnasiet. Där visade det sig snart att våra elever drabbats
fruktansvärt hårt vid katastrofen. Ett enormt och svårt arbete tog därmed sin början. Från
den dagen och under flera år var krishanteringen till stöd för de drabbade mitt hela fokus.
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Brandkatastrofen del 3

När det ofattbart hemska hade skett
Kvällen den 29:e hade jag fullt upp att göra med vår förestående flytt de kommande dagarna.
Jag gick och la mig vid halvtolv-tiden och somnade direkt. Det var då det hemska hände på
Hisingen. Mycket tidigt på morgonen väckte min rektor mig och berättade vad som hänt. Jag
kunde meddela honom, att det med säkerhet var många elever från vår skola som varit där.
Detta eftersom jag vetat om festen och kände flera ungdomar som talat om att gå dit.
Omedelbart fick jag lägga alla planer på flyttningsarbete åt sidan och överlämna hela jobbet
till Eva, sönerna och några vänner. Direkt iväg till Angered var en självklarhet och redan på
vägen dit började den mentala förberedelsen för vad som komma skulle. Mitt arbete efter den
djupt tragiska händelsen hade börjat.
Fortfarande var det höstlov. Skolarbetet började inte för än 2/11. Detta gav tid till att få grepp
om situationen och organisera och planera arbetet. Det var den 30 oktober och tidigt på
morgonen på Angeredsgymnasiet när skolledningen, lärare, elevvårdare m fl samlades. En
utökad krisgrupp formerades. I det läget hade vi inte alls klart för oss i vilken omfattning våra
elever drabbats.
Vi kunde befara det värsta, men den grymma verkligheten uppdagades först efter några dagar.
Då kunde vi konstatera att 15 av våra elever omkommit, 66 elever som varit där under
branden hade överlevt och av dessa var 23 allvarligt skadade. Därutöver var hundratals
sörjande och 77 av dessa sörjde närstående. Sett över två års tid efter katastrofen blev det till
slut totalt 124 ungdomar, som på plats överlevt branden, som gick eller kom att gå på
Angeredsgymnasiet. Det innebar att mer än en tredjedel av alla ungdomar, som varit där och
överlevt, var eller blev Angeredselever. Ingen annan skola i Göteborg ställdes inför ett så
svårt arbete för så många skadade, traumatiserade och sörjande unga människor. Ingen annan
skola i Sverige hade någonsin utsatts för en så omfattande och komplicerad kris.
Omedelbart den 30:e startade alla behövliga insatser som krävs i en sådan här akut situation.
En klok och handlingskraftig rektor är i detta läget av mycket stor betydelse. En sådan hade

103

vi. Prioritet ett hade informationsinhämtning av fakta och förmedling av information ut och
inom vår egen organisation. Parallellt med detta skedde bl a arbete för att både stödja de
elever som redan nu började söka sig till skolan och att planera stödinsatserna för den
kommande veckan. Dessa uppgifter föll i stor utsträckning på mig medan andra tog hand om
personalstödet.
Genom att eleverna kom till skolan den 2/11 började den akuta fasens omvårdnad. Alla, hela
skolan, präglades från den dagen och tiotalet dagar framåt av sorg och förtvivlan, men också
av en varm och stödjande gemenskap. Mängder av enskilda och kollektiva aktiviteter för både
elever och personal genomfördes. Begravningar skedde med deltagande av skolledare och
många elever. Stor flexibilitet tilläts för sorgbearbetning, sjukhusbesök och andra
omvårdnadsaktiviteter under det att lektionerna så småningom började komma igång. I all
denna förtvivlan och sökande efter hopp och förklaringar fanns jag som en av flera viktiga
stödjare.
Upplägget för den senare genomförda övergången till normala undervisningsförhållanden var
oerhört viktig och känslig. Den måste med nödvändighet ske genom en demokratisk process
där alla kunde känna sig delaktiga. Så skedde också och det glädjer mig mycket. Ett öppet
brev från rektor till både personal och elever om övergång till mer normal skolgång blev den
plattform som alla ställde sig bakom. Som del i processen föreslog eleverna åtgärder för att
förhindra liknande katastrofer, hur vi på skolan skulle hedra offren och andra framåtsyftande
förslag. Detta dokument kallat ”Aldrig mera” överlämnades till de styrande i kommunen.
Därmed led det akuta arbetet mot sitt slut. Vi kunde lugnt och metodiskt gå in i den
långsiktiga omvårdnadsfasen. En period som skulle vara under 2,5 år.
Rektor och andra skolledare behövde nu fokusera på det ordinarie skolarbetet och på att
motivera lärare till fortsatt förståelse för krishanteringen. För att kunna göra detta utsågs jag
därför till samordnare för allt omvårdnadsarbete. Ett uppdrag jag sedan hade in på 2002.
Under min ledning, som varande samordnare, skapades efter ett tag en särskild ”Brandgrupp”.
I denna fanns utöver mig ytterligare två kuratorer, tre skolsköterskor och en traumautbildad
psykolog. Utgångspunkter för gruppens arbete inom skolans ram var insatser för:
Mental rehabilitering, Fysio-mental rehabilitering, Studiemässigt stöd samt Praktisk hjälp
och information och tillgänglighet.
Genom gruppmedlemmarnas kunniga och tålmodiga arbete enligt dessa punkter och genom
dessas ömsesidiga stöd gjordes under de kommande åren ett riktigt starkt jobb för alla
drabbade elever
Att skolans insatser senare fick ett så högt betyg av Skolverket och andra myndigheter
berodde således i första hand på de kollektiva ansträngningarna från ”Brandgruppen”,
skolledning, lärare och många andra. Jag är idag djupt tacksam för att ha varit en del i det
fantastiska gänget. Tilläggas skall, att till vårt framgångsrika arbete bidrog också den fina
gemenskap som personal och elever lyckats bygga upp på skolan tidigare. Denna var en viktig
grund till den solidaritet som genomsyrade hela skolan under denna fruktansvärt allvarliga
kris.
Från och med dagen efter Brandkatastrofen och under flera år hade jag fullt fokus på arbetet
med krishanteringen. En extra anställd kurator tog hand om mina övriga kuratorsuppgifter.
Jobbet betydde i första hand ständigt återkommande stödsamtal med drabbade ungdomar och
med många föräldrar till omkomna eller skadade. Det var möten som många gånger var
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smärtsamma också för mig, men viktiga och nödvändiga. Det var möten med ungdomar och
vuxna närstående som för alltid etsats sig fast i mitt minne och hjärta.
Mitt jobb som samordnare och kurator innehöll dock mycket mer än den individstödjande
verksamheten. Som samordnare blev det över tid en mängd andra uppgifter jag fick ansvar
för. Några exempel på detta är mitt arbete med
- att organisera en del stödinsatser för personal- att fortlöpande informera elever och personal gällande arbetets utveckling.
- de återkommande minnesdagarna.
- skapandet av skolans Minnesträdgård.
- organisering och genomförande av elevbesök i brandlokalen.
- deltagande i och organisering av stödarbetet för elever vid de två rättegångarna
- samverkan med andra stödjande enheter i Göteborg.
- internationell samverkan, bl a med likartat drabbade skolor i Holland
- samverkan med och stöd till olika forskningsuppdrag.
- uppföljande insatser genom interna undersökningar.
- en del information till media.
- uppföljning av ekonomin för krishanteringen.
- dokumentation över krishanteringen på skolan.
Ja, så såg i korta ordalag vårt och mitt arbete med krishanteringen ut efter Brandkatastrofen.
Vill ni förstå och sätta er in i vår skolas situation och vårt arbete så ger dokumentationen över
arbetet de svar ni behöver.
Till slut
Mina tankar går varje årsdag i första hand till er som var unga 1998 och som på plats
upplevde den ohyggliga Brandkatastrofen. Ni finns alla för evigt i mitt hjärta och jag önskar
er all lycka i livet. Jag tänker också ofta på alla de fantastiska människorna på
Angeredsgymnasiet som gjorde så att krisarbetet lyckades Till alla er, skolledare, lärare,
elevvårdare och alla andra som var med och kämpade, sänder jag mina allra varmaste
kramar. Tack, alla!
Not Dokumentation över krishanteringen på Angeredsgymnasiet efter Brandkatastrofen, kan laddas ned från
min hemsida ”Inga Konstigheter”
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Min kamp mot hedersförtryck
Det finns en hel del i samhället som jag hoppats bara skulle bli bättre och jag tycker att det en
gång fanns fog för den optimismen. Sedan blev det precis tvärtom, inte bara stagnation utan
direkt försämring. Det gör mig ledsen
Det är dock inte bara den stora utvecklingen som jag åsett med besvikelse. Även i mitt arbete
har hopp förbytts till sorg över en negativ utveckling. Detta gäller inte minst det viktiga
arbetet mot hedersförtryck och hedersrelaterad brottslighet och hur detta behandlats av en del
viktiga aktörer.
Redan under mitt första år som kurator på Angeredsgymnasiet 1992 kom jag i kontakt med
hedersproblematiken. Över åren ökade arbetet med och mot denna människorättsvidriga
företeelse. Det var flickor som berättade om ett synnerligen begränsat livsutrymme, om
bevakning och tvångsåtgärder från de egna familjernas sida. Det var unga kvinnor som
informerade om att blivande män hade utsetts och att de var tvungna att sluta skolan. Det var
ungdomar som vädjade om hjälp för att få leva ett liv i frihet och med rätten att själv
bestämma över sina liv och sin kärlek.
Och jag ställde naturligtvis upp. Det betydde bl a att jag under mina tolv år som kurator i
Angered hjälpte ett tjugotal flickor och unga kvinnor att komma ifrån hot om tvångsäktenskap
och annat förtryck. Detta kunde ske med stöd av underbara kvinnojourer, en del duktiga
socialarbetare och enskilda. Arbetet betydde också återkommande samtal och ibland
konfrontationer med föräldrar, bröder och andra släktingar till de utsatta. Alla insatser gjorde
jag med den fasta uppfattningen att alla människor, även ungdomar, har rätt att göra sina egna
val för det egna livet.
Både av de utsatta ungdomarna och av möten med deras närstående förtryckare lärde jag mig
hela tiden enormt mycket om karaktären av och uttrycken för hedersförtrycket. Efter hand
sökte jag också internationell information om problematiken. Detta gav större insikt om
kollektivets centrala roll för förtrycket och att problemet var av helt annan karaktär än andra
familjeproblem jag mött. När så Fadime trädde fram i TV 1998 och berättade om sin situation
framstod problematiken i än klarare dager. Min uppfattning om att dessa flickor och unga
kvinnor var bland de mest utsatta i samhället förstärktes. Av detta följde också ett ännu större
engagemang för de elever som sökte mitt stöd undan hedersförtryck i egna familjen.
Hedersmordet på Fadime 2002 blev till slut ett uppvaknande för samhället. De som i regering,
partier och myndigheter hela tiden svikit de hedersutsatta ungdomarna var nu tvungna att
reagera. Det nationella arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck startade. Först med
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undersökningar över problemets storlek och vidd, sedan med breda satsningar för skyddat
boende och förebyggande insatser. Ledande i detta arbete blev först landets länsstyrelser och
som ett led i detta vände sig Länsstyrelsen i Västra Götalands län till mig
Detta ledde till att jag under perioden 2003-2009 var ansvarig samordnare för länsstyrelsens
insatser mot hedersförtryck i Västra Götalands län. I samverkan med bl a Mikael Thörn,
sedermera i Nationella Kompetensteamet, gjordes under den perioden en mängd insatser
som medförde att arbetet intog en klar tätposition bland landets alla länsstyrelser.
Stor utbildningssatsning
Det genomfördes då en omfattande utbildningssatsning för olika handläggare ute i
kommunerna. T ex under 2004-05 arrangerades 14 heldagsutbildningar runt om i länet med
nära 2000 deltagare. Under åren 2003-07 genomförde jag själv 147 föreläsningar i 15 olika
kommuner med totalt över 7800 deltagare. På toppen i denna satsning skapade vi också en
särskild åtta dagars Spetskompetensutbildning i arbetet mot hedersförtryck. Denna pågick i tre
omgångar under 2006-2009 med totalt c:a 450 deltagare. Detta ledde till att det till slut fanns
en eller flera mycket kunniga i nästan varje kommun i länet. Dessutom genomförde en
projektanställd expert på frågor om HBTQ-personer och hedersförtryck också många egna
utbildningar.
Omfattande rådgivning
Det fanns en god rådgivningsverksamhet genom kunniga personer i en särskild expertgrupp.
Jag själv var t ex då rådgivare i 275 hedersärenden.
Många nätverk
Yrkesnätverk för arbete med problemet skapades för bl a socialarbetare och skolhälsovård.
Tillkomsten av kommunala nätverk för erfarenhetsutbyte och samverkan uppmuntrades och
stöddes. Särskilda nätverk för kvinnliga och manliga aktivister stöddes bl a nätverket ”Män
mot hedersförtryck”, som under några år spelade en viktig roll vid statliga utredningar och
satte press på riksdagspartier
Undersökningar och utvecklingsarbete
Det gjordes flera viktiga undersökningar med anknytning till hedersproblemet bl a om PTSD
bland utsatta, Hot mot handläggare och om behovet av samverkan mellan olika aktörer i
arbetet med dessa svåra ärenden. Dessutom genomfördes viktigt utvecklingsarbete. Detta
gällde tex ett tvåårigt arbete för att finna metoder att påverka och förändra i familjer där barn
behövde skyddas p g a hedersförtryck. Resultatet efter en bred process med många inblandade
blev den s k ”Femstegsmodellen”.
Många förebyggande projekt
Självklart stimulerades också en mängd projekt för att förebygga hedersförtryck och brott i
hederns namn. Det var också under den perioden som särskilda skyddade boenden tillkom
med stöd av länsstyrelsen. Bl a då det kommunalägda "Grynings" skyddsboende, vilket
utvecklades till landets främsta med hög kvalitet och många skyddade.
Nationell och internationell samverkan
Utöver det nämnda och mycket mera deltog vi aktivt i nationella utredningar, understödde
andra läns arbete med hedersproblematik och hade viktig samverkan med handläggare i
Norge, Danmark och Holland.
Dags för ny utmaning
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2009 lämnade jag arbetet som ansvarig samordnare på länsstyrelsen. Detta skedde av två
anledningar. Dels visade den nytillträdde chefen för enheten jag arbetade på både ointresse,
okunskap och direkt avvisande hållning till arbetet mot hedersförtryck. Dels ansåg jag att det
skulle vara viktigt om jag ägnade de sista åren före 65 till mer kliniskt arbete utifrån den
förändringsmodell vi skapat. Därför sa jag upp mig och antog utmaningen att arbeta som
familjeförändrare för hedersförtryckta ungdomar som skyddades av Gryning Vård. Ett val jag
är mycket nöjd med.
Förändringsarbete för skyddade ungdomar
Under de påföljande två åren arbetade jag sedan med förändringsmodell ”Fem steg” som jag
varit med att skapa inom länsstyrelsen. Detta arbete skedde tillsammans med duktiga
familjebehandlaren Nina Darvish. I vårt samarbete fram till 2011 bedrev vi totalt ett
förändringsarbete för 19 skyddade ungdomar. Av dessa uppnådde 13 (68%) sina mål dvs
hoten mot dem upphörde och ny positiv relation till närstående kunde skapas. Mycket bra
resultat skulle jag vilja hävda.
Pension men fortsatt arbete mot hedersförtryck
2011 blev jag 65 år med rätt till pension. Min anställning som familjeförändrare avslutades.
Detta betydde dock inte att jag slutade arbetet mot hedersförtryck och för barns och
ungdomars rätt att bestämma över sina egna liv. Nej, då startade jag istället Institutet Mot
Hedersförtryck/IMH. Inom ramen för detta arbetade jag mer eller mindre ideellt fram till 2015
då min vän, duktiga Catarina Berndtsson, övertog ansvaret för verksamheten.
IMH:s principer och uppgifter
IMH har hela tiden varit ett partipolitiskt och religiöst helt obundet institut som vilar på de
principer som finns i FN:s olika dokument om mänskliga rättigheter, i Barnkonventionen och
i CEDAW. Dess syfte och mål har varit att bidra till en kvalitativ höjning av kunskap och
kompetens om alla aspekter av hedersproblematiken och därmed förstärka arbetet mot denna
människorättsvidriga företeelse. I linje med detta har IMH arbetat med uppgifterna:
- Utveckla, organisera och erbjuda kvalificerad praktiskt inriktad utbildning inom
problemområdet: ”Hedersförtryck och brottslighet i hederns namn”
- Stimulera, stödja och utveckla forskning om olika aspekter av hedersproblematiken
- Förstärka kunskapen om hur hedersproblematiken ser ut och behandlas i olika delar
av världen
- Bevaka hur hedersproblematiken behandlas i inom olika akademiska utbildningar
och medverka till att denna problematik beaktas och behandlas
- Att handleda och att bedriva konsultativ verksamhet för professionellt verksamma i
deras arbete med hedersproblematik
Idag är jag glad över att kunna säga, att min satsning på IMH varit värd alla ansträngningar.
Verksamheten är en viktig del i den samlade fronten mot hedersförtrycket. Den fyller genom
sina mål och uppgifter en speciell roll i arbetet för ungas och kvinnors mänskliga rättigheter.
Det faktum att jag efter att ha slutat som ansvarig ledare ändå kunnat göra en del insatser med
IMH:s uppgifter har varit mycket stimulerande. Detta fortsätter jag gärna göra så länge jag
behövs och orkar.
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Fadime – jag glömmer dig aldrig
Den 21 januari 2002 blev Fadime Sahindal mördad. Det var hennes pappa som höll i pistolen,
men mördarna fanns också bland många andra i familjen och släkten. Medskyldiga var alla de
som krävde att Fadime skulle plikta med sitt liv därför att hon skadat deras heder och dragit
skam över familj och släkt. Det hon gjort var att kräva sin rätt att bestämma över sitt eget liv
och att ha rätt att välja sin egen kärlek.
Fadime gjorde något som ingen hedersförtryckt ung kvinna i Sverige gjort tidigare. Hon
vågade gå ut och offentligt berätta om det hedersrelaterade våld och förtryck som hon och
tusentals andra flickor och unga kvinnor utsattes för. Hennes mod att offentligt stå upp för
mänskliga rättigheter och hennes tragiska slut genom ett hedersmord blev en väckarklocka för
hela det svenska samhället. Detta ledde till att ett brett och intensivt arbete mot hedersrelaterat
våld och förtryck startade. Därmed påbörjades slutet på samhällets tidigare diskriminering av
denna utsatta grupp av flickor, unga kvinnor och en del pojkar.
Redan flera år före hedersmordet på Fadime fanns det många röster som lyfte fram de unga
hedersförtrycktas situation. Jag var en av dessa. Från 2002 blev sedan mitt fokus, i arbetet för
barn och ungdomar, insatser mot det vidriga hedersförtrycket.
Under alla åren av min strävsamma kamp mot hedersförtryck har Fadime funnits med mig.
Hennes öppenhet och klarsynthet om problematiken har hela tiden varit en inspirationskälla.
Hennes mod att öppet ta strid för sin och alla andra flickors och unga kvinnors rättigheter har
gett kraft. Hennes tragiska öde, att bli ett offer för familjens och släktens hederstänkande, är
ett rop om att fortsätta kampen mot det människorättsfientliga hedersförtrycket. Det ropet
kommer jag att följa till slutet. Det vidriga hedersförtryck som under patriarkatets makt utövas
av familjer och släkter, kommer för alltid att ha en fiende i mig.
Så varje 21 januari säger jag
Tack, Fadime, för all den kunskap och styrka som din berättelse och ditt liv gett mig. Jag
hedrar ditt minne med att så länge jag lever fortsätta kämpa mot hedersförtryck och för alla
ungas mänskliga rättigheter. Jag glömmer dig aldrig!
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Ett slag och allt spricker
En grupp män slår sina kvinnor. Andra män slår sina barn. Vissa utövar våld både mot sina
kvinnor och barn. Kampen mot detta har präglat mitt liv.
Min skulptur och mina strofer är riktade till dessa våldsverkare
Ni män, som slår
era kvinnor och barn
Ynkedom lyser i era ögon
Ni män, som skadar
era nära och kära
Feghet är ert namn
Ni män, som bankar
på era närmaste
Skam är er enda lön
Ni män, som agar
någon i familjen
Er hjärtlöshet ekar
Ni män, som plågar
dem där hemma
Grymhet är ert signum
Ni män, som misshandlar
dem ni bör skydda.
Sprickan är ert verk
Bara ert!
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V Några vuxenminnen

Vem där?
En bild jag skapade 1982 och som jag här kompletterar med följande små strofer

Ögonen undrar,
dundrar
Vem där?

Svaren de ekar
pekar
Vet ej, men vet!

Där i det dolda
döljer
Bara ett jag!

Snart det dunkla,
dunkar
Vad mer?

Ibland det inre
irrar
Vad vill jag?

Mycket hägrar,
vägrar
Ge mig, ge upp
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Där vi bott och levt tillsammans
Eva och jag var ett par i fyra år innan tiden var inne att flytta ihop. Detta skedde i augusti
1968 och vårt första boende blev i Stockholm. Vi började då båda på universitetet, Eva på
Sociologen och jag på Juridicum. Vårt boende hade vi ordnat i god tid före flytten från
Småland. Detta bestod av en rymlig tvåa högt upp i ett äldre gårdshus på Upplandsgatan en bit
upp i backen sett från Norra Bantorget. Lägenheten fick vi låna av Evas bror Bengt eftersom
han just då arbetade utomlands. Det var en centralt belägen och helt fantastisk studentlya till
en rimlig hyra och vi trivdes väldigt bra där. Boendet blev dock bara ettårigt eftersom Bengt
återkom från utlandsjobbet.
På Södermalm
Vid det laget hade jag spolat de mossiga juridikstudierna och istället börjat jobba socialt på
Högalids vårdhem. Jobbet och dessutom en ny bostad ordnades av en kamrat i den
socialdemokratiska partiförening vi då var med i. Under sommaren 1969 flyttade vi därför till
en etta med adress Tavastgatan nära Mariaplan på Södermalm. Lägenheten var både liten och
kall och därmed inte särskilt trevlig och mysig. Detta var en av anledningarna till att vi
började fundera på att flytta till en studieort närmare föräldrahemmen i Småland. Mitt sociala
arbete för alkoholiserade bostadslösa män hade väckt mitt intresse att satsa på att utbilda mig
till socionom. Jag sökte därför till Socialhögskolan i Göteborg och blev antagen. Eva, som i
likhet med mig gärna ville söderut, kunde enkelt och utan några problem fortsätta sina studier
på Göteborgs Universitet. Sagt och gjort, i januari 1970 flyttade vi till Götet. Där har vi
stannat och det ångrar vi inte en sekund.
Märklig inackordering
Vårt första boende blev utav det riktigt enkla slaget. På Södra vägen nära Liseberg fanns hos
en man i övre 80-årsåldern två inackorderingsrum lediga. Vi fick hyra båda. Rummen var
billiga och läget centralt nära våra utbildningar. Det var egentligen bara två problem med
detta boende. Det ena var att det bara fanns en enkelsäng, vilket även för ett älskande par i
längden kan bli sömnstörande. Det andra problemet var att vår hyresvärd inte bara var
gammal han var också sjuk och sjöng helt uppenbart på sista versen. Vi fick därför hjälpa
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honom en hel del och bl a ordnade vi efter hans önskemål en stor fest för hans närmaste
vänner.
Det blev hans avskedsfest, men innan han strax efteråt tog sitt sista bloss hade vi redan dragit
vidare till en ny och bättre bostad.
I trevliga Olskroken
Nästa anhalt på vår bostadsväg blev Olskroken. Där hade vi lyckats komma över en rymlig
lya på femte våningen i ett hyreshus på Kobbarnas väg. Där bodde vi sedan till en liten bit in
på 1972 i en mycket trevlig miljö och med många goda grannar och vänner. Vid sidan av våra
idoga studier tog det också fart med det politiska arbetet för dåvarande VPK och dess
blivande ungdomsförbund. Vi hade dock hela tiden en stark känsla av att ska vi bo i Göteborg
så bör det vara betydligt mer centralt. Varje sådan möjlighet var vi öppna för
Äntligen i Linnéstaden
När vi därför plötsligt fick chansen så mottog vi med stor glädje ett förstahandskontrakt på en
omodern men rymlig tvåa i backen på Nordhemsgatan 45 i Olivedal. De saknade
moderniteterna innebar frånvaro av egen dusch och bad, bristande värme, ingen hiss mm.
Förutom dessa brister var det dock hur mysigt som helst och vi mådde hur bra som helst.
Redan från början kände vi att nu hade vi kommit till ett område vi ville stanna länge i. Vi
hade kommit hem helt enkelt. Så skulle det också bli eftersom alltsedan inflyttningen på
Nordhemsgatan har vi bott i just den del av Linnéstaden som kallas för Olivedal.
Det började dock snart hända riktigt stora saker i vårt förhållande. Detta bestod i att min Eva
blev gravid. För detta var vi båda enormt lyckliga och för allas bästa gifte vi oss på hösten
1972. Det enda vi sedan oroade oss över var hur det skulle gå med ett barn i vår lägenhet.
Den var ju som sagt lite omodern och onödigt arbetsam för en barnfamilj. Backen upp till
bostaden, avsaknad av hiss och viktiga bekvämligheter inomhus befarade vi skulle bli tufft i
längden. Den farhågan visade sig vara riktig, så när vår lille son Linus var runt ett år gammal
flyttade vi igen.
Jättevåning på Rosengatan
Flytten blev enkel och bara en kort sträcka ner till Rosengatan 2 A. Där i ett gammalt och stort
hus i rödbrunt tegel fick vi tillgång till ett andrahandskontrakt på en femma på 165 kvm. Här
stannade vi i nästan två och ett halvt år. Det var en äldre modern våning med två ingångar,
högt till tak, fina stuckaturer, en lång korridor, fyra stora rum i fil, en liten ”pigkammare” och
ett litet kök. Kort sagt, helt underbart och inte särskilt dyrt heller. Om vi trivdes? Ja, det tror
sjutton det. Under de åren förändrades också vår ekonomiska situation radikalt. Eva blev klar
med sin lärarutbildning och fick redan 1974 jobb på Fässbergsgymnasiet i Mölndal.
Jag avbröt under den tiden också mina socionomstudier och började arbeta heltid politiskt för
Kommunistisk Ungdom, först som förbundssekreterare och sedan som förbundsordförande.
I barnvänliga Nordostpassagen
Det mesta flöt helt enkelt på hur fint som helst för vår lilla familj så därför tyckte vi snart att
det kunde vara dags med tillökning. Läget på Rosengatan var inte direkt lysande för små barn.
Innan andrahandskontraktet tog slut flyttande vi därför dryga hundra meter uppåt Masthugget
och till en helt modern trea på Nordostpassagen 67. Här blev vi dock inte kvar så länge. När
det snart yppade sig en möjlighet att byta till en större lägenhet inom fastigheten så gjorde vi
det. Därefter blev det i 63:an en mycket trevlig och rymlig fyrarums hörnlägenhet med utsikt
över hela stan. Där blev vi kvar till och med 1993. Här växte våra söner upp i en närmast
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perfekt miljö. Dagis gick de i vad som kan anses vara husets bottenplan. I ena ändan av
”Nordosten”, 100 meter från vår ingång, fanns Plikta och sedan bredde hela Slottsskogen ut
sig. I andra ändan av denna avlånga innegård låg Oskar Fredriksskolan där barnen tillbringade
år ett till sex i grundskolan. Inte någon gång behövde de gå över farliga vägar för att leka eller
gå i skolan. Dessutom bodde det kompisar i alla åldrar överallt och nära. Härlig, helt enkelt.
Det fanns förstås också nackdelar med boendet i denna miljö. Dessa sex våningar höga hus av
tråkig, grå betong, grå betongplattor på marken, grå betongmurar, smutsgrå trappuppgångar
från Vegagatan och föga grönska var ju inte direkt vackert eller stimulerande. Så länge barnen
var små kunde vi lätt stå ut med detta eftersom andra fördelar övervägde. När däremot båda
gick på gymnasiet var vi trötta på gråheten och betongen. 1994, efter 17 år i Nordosten, var
det därför dags för ett nytt boende.
Åter på Rosengatan
Valet blev ett lägenhetsbyte och glädjande nog hamnade vi nu åter på Rosengatan 2A, där vi
bott tidigare. Denna gång bytte vi till oss en fyra på dryga 90 kvadratmeter. Sedan vår förra
boendetid hade nu alla lägenheter i uppgången renoverats och de riktigt stora hade delats. Den
vi fick tag i räckte förstås till våra behov. Detta då i synnerhet som våra söner nu började söka
och efter hand också fick egna boenden. Vår lägenhet hade, till skillnad från förra gången i
huset, ett härligt stort kök, två riktigt stora rum och två mindre. Balkong fanns det också,
något som alltid varit viktigt för oss. Efter fyra år och då båda sönerna flyttat hemifrån tyckte
vi dock att vår fyra både var onödigt stor och onödigt dyr för två personer. Vi började därför
1998 söka efter ett lämpligt byte. Den möjligheten dök upp under hösten detta år.
Olivedalsgatan, här stannar vi
Samma veckoslut, som brandkatastrofen lamslog hela stan och berörde tiotusentals
människor, bytte vi lägenhet. Om allt detta skriver jag i annan fundering. Paret vi bytte med
bodde på Olivedalsgatan, omkring 80 meter från oss. De skulle ha sitt första barn och sökte
därför en större bostad. För dem blev bytet från en tvåa till en fyra perfekt. Vi som gjorde
motsatt byte till en mindre lya med färre rum tycke vi hade minst lika stor tur. Alla var nöjda
och vi kunde fortsätta att bo i Olivedal och Linnestaden. I denna tvåa på 70 kvadratmeter med
stort vackert kök, två stora rum och en härlig balkong har vi sedan inflyttningen trivts allt
bättre. När vi dessutom var med och köpte ut den private husägaren och bildade
bostadsföreningen ”Oliven” blev ju inte vår situation precis sämre, tvärtom. Kanske några kan
tycka att vår tvåa är väl liten, men det tycker förstås inte vi. Den är lagom för oss och helt
underbar. Dessutom är det ju nära Slottsskogen och bara en kvarts promenad till vår
kolonistuga på andra sidan skogen. Ja, vi kan inte ha det mycket bättre, så här hoppas jag vi
kan bo och leva tillsammans i många, många år till.
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Våra drömmars fågel
Under 1970-talet tillbringade vi en del av sommaren på Öland. Vi bodde i utkanten av Böda i
ett tvåvåningshus vid stora vägen. Granne med vårt hus fanns ett bageri med café. Det var
världsberömt på hela norra Öland. Den berömmelsen tror jag håller i sig än idag. Jag betonar
just närheten till det här bageriet eftersom doften av nybakat spred sig även över till vår tomt.
Frukostarna med kaffe och helt nygräddade frallor och annat gott var helt fantastiska. Ni känner
säkert igen detta i både smaklökar och luktorgan.
Året var 1976 och i maj hade vår yngste son, Erik, kommit till oss för första gången. Ölandssommaren bjöd på fint väder med härliga bad, vackra promenader och mysig gemenskap med
familj och vänner. En ny familjemedlem, sommar, sol och kärlek, toppen helt enkelt. Det hela
förhöjdes av att Olympiaden i Montreal också pågick. Spelen, som ju föregicks av en bred
afrikansk bojkott p g a Nya Zeelands rugbykontakter med Sydafrika, blev helt fantastiska på
många sätt.
Kubanernas boxare med Teofilo Stevenson i spetsen hade uppvisning med guld eller andra
medaljer i nästan alla viktklasser. Deras landsman Alberto Juantorena briljerade i vacker
löpning med guld på både 400 och 800 meter. Några svenska prestationer var också helt
oförglömliga. Det var här som Anders Gärderud tog första svenska friidrottsguldet sedan 1952.
Han vann genom ett fantastiskt lopp och med nytt världsrekord på 3000 m hinder. Den andra
stora svenska prestationen i denna olympiad stod cyklisten Bernt Johansson för. I linjeloppet
drog han ifrån i en lång utbrytning, som han sedan kunde hålla ända in i mål. Allt detta kunde vi
följa under sena TV-timmar denna sommar.
Även om sommaren var i dur så slutade hösten i moll. Under hösten var det valkampanj.
Som förbundsordförande i dåvarande VPK:s ungdomsförbund var det min skyldighet att resa
runt i hela landet och hålla tal och göra andra framträdanden. Det betydde att jag tyvärr tidigt
behövde bryta upp från idyllen på Öland och istället bege mig ut i valrörelsen. Det var
naturligtvis slitigt och det blev ju inte mindre motigt av att de borgerliga hade medvind. Valet
slutade i en borgerlig majoritet. Palme fick gå och Torbjörn Fälldin kunde bilda den första
borgerliga regeringen sedan 1936. Snacka om nederlag för arbetarrörelsens två partier.
Trots den historiska valförlusten har detta aldrig varit det jag mest kommer ihåg från 1976. Nej,
det är förstås att ytterligare en liten människa då kom till oss. Han var efterlängtad och enormt
välkommen och spred från första stund en ny glädje i vår familj. Allt sedan dess har vi också en
särskild sak som påminner oss om lyckan denna sommar. Då köpte vi nämligen en vacker
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träfågel att hänga i taket. Fortfarande flyger den hos oss från ett av våra innertak. Den har sedan
sommaren 1976 alltid varit våra gemensamma drömmars fågel. Den kommer så att förbli,
därför vi slutar aldrig att drömma tillsammans.

Några stora fotbollsminnen
Min första stora fotbollsupplevelse som åskådare var vid fotbolls-VM i Sverige 1958. Jag var
då 12 år och inte någon gång tidigare hade jag sett en landskamp live. Min pappa, som hade
ett stort fotbollsintresse tog mig då med till Halmstad. Där såg vi matchen Argentina –
Nordirland på vackra Örjansvall. Jag kan än idag känna stämningen, återuppleva ljuden och
spänningen denna sköna sommardag. Argentina vann visserligen med 3-1, men Nordirland
gick vidare till kvartsfinal. Mycket tack vare den fenomenale målvakten, Harry Greg, som tog
en straff i matchen.
Den andra upplevelsen som åskådare var i samma VM. Den 29 juni spelades finalen mellan
Sverige och Brasilien på Råsunda fotbollsstadion. Vi hade förstås vare sig råd eller möjlighet
att ta oss till Stockholm för att se matchen. Min pappa tyckte dock inte att det räckte att bara
lyssna på Hylands referat i radio. Nej, vi begav oss från Smålandsstenar till Landeryd och
Barnens Dags festligheter. Där hade man utlovat TV-utsändning av matchen. Vi var många
som tänkt samma tanke så det blev mer än knökfullt i det stora tältet. Längst bort i tältet stod
en ynka 24 tummare, men eftersom jag inte var så stor lyckades jag tränga/krypa fram till en
bra plats så jag kunde se hyfsat. Jag säger hyfsat, eftersom bilden var otydlig och försvann
emellanåt. Hur som helst en enorm fotbollsupplevelse – både för själva matchen men lika
mycket för att detta var första gången jag såg fotboll på TV.
Då 1958 fanns de, historiskt sett, verkligt stora svenska spelarna med. Alltså sådana som var
proffs, men som inte tidigare släppts in i landslaget. Det var Nacka Skoglund, Kurt Hamrin,
Nils Liedholm och Gunnar Gren. Den senast nämnde höll jag då och långt fram i tiden som
den bäste svenska spelaren någonsin. Så är det inte längre, för sen kom Zlatan – ”the best of
the best”
Redan när jag såg Zlatan, som riktigt ung spela i MFF, förstod jag att detta kunde bli något
alldeles extra. När så MFF, efter ett år i Superettan, återvände till allsvenskan 2001 var Zlatan
19 år. Min yngste son, Erik, hade då just gått över från ÖIS till MFF. Detta betydde att jag
genom att följa MFF kunde få se Erik och Zlatan tillsammans. Det blev ett par sådana goa
matcher för mig. Det var dels Djurgården – MFF, där Zlatan och Erik gjorde var sitt mål i
MFF:s 4-0 seger och dels MFF-AIK där Zlatan lekte in båda målen i 2-0 matchen.

116

Resten efter 2001 är fotbollshistoria där Zlatan stigit fram som den bäste fotbollspelaren
någonsin i Sverige. Det fanns en del s k experter som i början tvivlade på Zlatans kapacitet,
det fanns en hel del journalister som gärna kritiserade. Men var det egentligen fotbollspelaren
Zlatan de gnällde på? Nej, i botten låg att en del inte kunde ta att Zlatan som person stack ut,
var självsäker och ibland stöddig. Han var visserligen duktig spelare, men inte någon blond,
helsvensk och ödmjuk gosse som kunde spela bra fotboll. Detta gillade man inte och det
spillde också över på somligas beklämmande syn på Zlatans spel.
För mig är och har Zlatan bara varit intressant som fotbollspelare Det är bara utifrån det han
bör värderas och då blir betyget det högsta möjliga. Då är han den bäste som någonsin funnits
inom svensk fotboll och också en av de bästa i Europa. Det faktum att han så avgörande
bidragit till att landslaget kvalificerat sig till olika mästerskap toppar det mesta.
Och jag tänker
I jämförelse med alla högtidsstunder Zlatan med sitt artisteri har bjudit på under åren så
förbleknar mina VM upplevelser från 1958. Som fotbollsälskare är jag bara tacksam över att
ha fått se och uppleva båda.

Därför tycker jag om Malmö
På faderssidan har jag mina rötter i Skåne. Närmare bestämt finns dessa utanför Landskrona i
den lilla byn Råga Hörstad. Här växte min pappa upp i en barnrik familj i en liten statarstuga.
Under min barndom blev det därför en hel del besök i trakten. Där träffade jag då mina
farföräldrar och mina många kusiner. Åren gick och besöken i Skåne blev allt glesare och
efter hand förlorade jag helt kontakten med mina skånska släktingar. Detta berodde till stor
del på att min pappa och hans generation gick ur tiden, men en anledning var också att det
framstod klart att de flesta av de skånska kusinerna inte delade särskilt många av mina
värderingar.
Mitt nyväckta intresse för Skåne skedde istället i samband med att Erik i början av 2000-talet
började spela med Malmö FF. Samtidigt med detta gick också vår äldste son, Linus, på
lärarhögskolan i Malmö. Han arbetade sedan ett tag på en skola i Bunkeflo där han också
spelade fotboll. Vi tyckte det blev jobbigt att ständigt köra de 27 milen t o r Göteborg-Malmö
för att se MFF och Erik spela och för att träffa hela familjen. Därför beslöt vi att under en del
av varje säsong istället hyra en sommarstuga i Höllviken några mil från Malmö. Där kunde
alla samlas. Det var ett lyckat om än kostsamt drag över tre år.
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Det var under den perioden som min glädje över Skåne i allmänhet och Malmö i synnerhet
återuppstod. Då skapades nya positiva minnen av staden och dess liv. För en sådan härlig
miljö det är!
Vår bekantskap med alla stadens trevliga torg med Lilla torg i toppen, den myllrande Södra
Förstadsgatan, Möllevångstorget, Pildammsparken, Ribban och många andra platser och
ställen fick oss att falla för Malmö. Lägger vi därtill den myllrande mångfalden av människor,
det fina kulturutbudet och ett visst skånskt gemyt så framstår staden som både välkomnande
och väldigt intressant. På toppen av alt detta finns också närheten till Köpenhamn.
Så det finns inte längre någon tvekan hos oss
Efter vår hemstad, Göteborg, står Malmö högst i prioritet bland Sveriges storstäder. Sedan de
nämnda MFF-åren är det till Malmö vi sökt oss för att följa dess kultur och fotboll och för att
uppleva stadens speciella puls. Följdriktigt har vi också under en rad av år tillbringat
semesterveckor i Malmös närhet. Valet har då varit en sommarstuga i Skanör med dess ofta
goda väder och alltid underbara badstränder. Då har det också blivit många nya trevliga besök
i Malmö. Så blir det nog också under sommaren de år som är kvar. Det ser vi fram emot.

Köpenhamn är nära
Alla de nordiska huvudstäderna har sin speciella charm.
Oslo med sitt Karl-Johan, Akershus, nya Operahuset, Aker Brygge och mycket mera lockar
alltid.
Reykjavik med den lilla stadens charm, de helt unika omgivningarna är alltid värd en resa.
Helsingfors med sin skärgård, Sveaborg, Sibeliusparken, Senatstorget och andra historiska
och vackra platser är en ren njutning att uppleva.
Stockholm med vattnet och de många sevärda platserna, vi alla känner igen, är förstås väldigt
speciellt. Att jag åren 1968-70 bodde där med min Eva och att jag varit där i många viktiga
arbets- och politiksammanhang förstärker de positiva känslorna för vår huvudstad.
Men säg Köpenhamn och mina känslor svallar lite extra.
Boende i södra Sverige under barn- och ungdomstiden och med släkt i Landskrona blev
Köpenhamn naturligt min första huvudstadsupplevelse. Redan i nioårsåldern kom det
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debutbesöket och spänningen inför den resan sitter fast i minnet fortfarande. Aldrig tidigare
hade jag åkt med färja. Jag hade inte ens satt min fot på en så stor båt. Min erfarenhet av
flytetyg begränsade sig till den gröna ekan på Furusjön. Att med pappa och mamma nu rulla
över Öresund kändes som en dröm. Stämningen på båten, dofterna, wienerbrödet jag åt och
blandningen av danska och svenska i luften var berusande. Ett sådant där ögonblick som man
med slutna ögon kan återuppleva i sitt inre långt, långt senare.
Väl framme i Köpenhamn blev det promenad i Nyhavn med de exotiska tatuerarställena,
barerna, folkmyllret och ljuden. Alla intryck gjorde att jag höll lite hårdare i pappas stora
hand. Sen kom det konstiga Ströget, utan bilar och där alla verkade vara glada. Ja, så fortsatte
det hela denna första resa med det ena mer spännande än det andra. Allt toppat av ett besök på
Zoo. Detta var viktigt för min djurälskande pappa, som jag kommer ihåg svor en hel del över
hur illa djuren hade det i sina burar.
Över åren har det sedan blivit riktigt många och minnesvärda besök i Köpenhamn. Den första
längre klassresan i sjunde klass innebar förstås en Danmarkstur och då blev det en rejäl vända
på Tivoli naturligtvis. Sedan har det rullat på med jämna mellanrum. I stort sett alla
sevärdheter har fått en visit.
Det har varit romantiska turer ihop med Eva, fina kulturupplevelser, nyårsfirande hos goda
vänner, resor med sönerna och mycket annat. Och under vår speciella MFF-tid blev Malmö
och Skåne som ett andra hem. Då innebar den snabba vägen via Öresundsbron ytterligare
trevliga besök. En sådan lite mer speciell visit var mötet med mitt livs första ”Catwalk” då
Linus underbara Suzana tog sin Designexamen. Härliga minnen. Så jag kan med de bilderna
verkligen säga att jag har ”ren kärlek till Köpenhamn” och att jag ser fram mot att få träffa
denna ”Sundets Drottning” snart igen.

Rökfri rökare
Rökning är en förbannelse för var och en som fastnar i detta beroende. Många av oss, som var
unga under 1960 -70-talen, visste inte mycket bättre. På den tiden var rökandet mycket vanligt
nästan överallt inomhus och var som helst utomhus. Det var då det röktes friskt på
restauranger och kaféer. Det var då alla rökte i vardagsrummen på fester i lägenheter och
villor. Kunskap om rökningens faror fanns, men trängdes undan av all positiv tobaksreklam.
Att röka var helt enkelt i breda kretsar en innegrej som många försvarade både intensivt och
högljutt.
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För min egen del drog jag mitt första bloss som 22-åring. Sedan var jag i drygt 20 år helt fast i
beroendet. Trettio cigaretter om dagen var ingen ovanlighet. Därefter kom ett långt uppehåll,
men för att klara abstinensen ersatte jag cigaretterna med snus. Det var enligt min mening
bättre ur hälsosynpunkt, men naturligtvis ändå inte bra. I 60-årsåldern la jag också av med
snuset och gick in i tobaksfriheten. Det var riktigt svårt att stå emot snussuget, betydligt
svårare än att lägga ned rökningen. Jag testade det mesta för att slippa suget men inget hjälpte.
Någon rekommenderade mig då att börja använda färsk ingefära på samma sätt som snus.
Detta råd följde jag, eftersom enligt all information är ingefära väldigt nyttigt. Starkt är det i
varje fall. Ja, så starkt att det vid nyinstoppning under läppen kunde kännas som en stöt rakt
upp i hjärnan. Ingefärsbruket pågick under något år tills jag blev sjuk och hamnade på akuten.
Det visade sig att den starka ingefäran frätt hål i magen någonstans. Risk för allmän
blodförgiftning förelåg och jag räddades genom att 1,5 liter sörja kunde tömmas ut.
Naturligtvis slutade jag omedelbart med ingefäran och under flera år var jag sedan helt
tobaks- och ingefärafri.
Sen kom en trevlig semester och en god cigarr kunde väl inte skada, eller hur? Men det kunde
det, därför att en blev snart två och tre varje dag. Sen övergick rökningen till cigariller och jag
var fast igen. Nu kämpar jag vidare med mitt beroende. Begränsning och ibland även helt
uppehåll har skett, men det är svårt.
Ungefär så ser min rökhistoria ut och jag vet att många känner igen sig. Så när det gäller
rökning så är det bara att erkänna. Det kan vara gott och trevligt, men det är dyrt och skadligt
för båda den egna och omgivningens hälsa. Så lägg av och testa aldrig igen för beroendet är
livslångt och det är lätt att åter trilla dit. En gång beroende och sen går det bara att bli en
rökfri rökare livet ut.

Den nakna sanningen
Campingplatsernas samorganisation kan ofta rapportera om att beläggningen slagit rekord.
Vissa perioder sker detta flera år i rad. Svårt att förstå om man bara tänker på väder och tält.
Lättare att begripa om man beaktar ökningen av husbilar och husvagnar.
För mig innebär fortfarande camping uppsättning av ett mindre tält och sedan en mysig
tillvaro med vackert väder. Är det regn och rusk är det dock inte så kul och då är det bättre att
ta in på närmaste pensionat eller ”Bed and Breakfast”. En ungdomlig kärlekskrank cykeltur
med dito blöt tältning förskräcker. Om denna kan läsas i avsnittet om ungdomstiden. Nu för
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tiden är det sällan vi plockar fram vårt tält, sovsäckar, luftmadrasser och annan utrustning.
Senaste årens tältuppsättningar har i sanningens namn bara skett i någon trädgård och då för
att roa barnbarnen. Annat var det på 1980-90talet. Vid då genomförda bilresor neråt Europa
var tältet alltid med. Det var också då som en av våra mer annorlunda tältningar skedde.
Vi var på väg ner till Italien och hade kört långt ned i dåvarande Västtyskland. Kvällen var
sen och mörkret tätt. Efter en bra stunds letande hittade vi till slut en campingplats. Trötta och
utan närmare koll på anläggningen och dess information löste vi avgiften och körde in. I
mörkret satte vi snabbt upp vårt tält och stupade ner i sovsäckarna.
Efter en lugn natt vaknade vi upp till en solig varm morgon. Dags att sköta morgontoaletten.
Döm om vår förvåning när vi på vägen till toa och dusch mötte ett liknande par som vi. En
stor skillnad var det dock. Det två andra var helt nakna. Vi såg på dem och de på oss utan att
säga något. Till varandra uttryckte vi dock ett visst missnöje med nakenheten. Konstiga
prickar, de där, tänkte vi.
Efter dusch och annat vände vi åter mot vårt tält. Nu var det större fart bland tälten och vid
den närliggande lilla sjön. Och vad ser vi då? Jo, alla utom vi var nakna och alla umgicks och
gick runt näck som om det var den naturligaste sak i världen. När vi kom gående blev vi dock
rejält uttittade. Det var vi som var de avvikande här för vi var ju fullt påklädda. Den nakna
sanningen var att vi i nattens mörker hade hamnat på en campingplats för naturister.
Väl framme vid tältet övervägde vi kort att också näcka, men valde till slut att packa ihop.
Runt om såg vi leende ansikten titta på oss. De hade förstått. Med svansen lite mellan benen
tog vi oss sedan snabbt ut ur lägret och fortsatte mot Italien
Ja, så kan det gå när man sätter upp tält i mörker

Tack till mjölkbordskulturen
I alla tider har det överallt funnits särskilda mötesplatser som alla känt till och därmed varit
lätta att komma överens om. Det kan vara vissa gathörn eller korsningar, statyer, broar eller
minnesmärken, vissa byggnader, hållplatser, en del kiosker/caféer/affärer, landmärken o s v.
Från slutet av 1920-talet till 1970-talets sista år var det s k ”Mjölkbordet” en sådan speciell
mötesplats på landsbygden i hela Sverige.
Att mjölkborden en gång sattes upp var en stor förändring på landet. Dessa betydde nämligen
att istället för att bönderna själva lämnade sin mjölk till mejerierna så hämtades kannorna med
bil vid alla gårdar. Det var ju en stor tidsbesparing för alla mjölkbönder och samtidigt ett steg
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på vägen till större och färre mejerier. Denna koncentration tog sedan ytterligare ett steg mot
slutet av 1970-talet när tankbilar för mjölken ersatte kannorna. Därmed var mjölkbordens
storhetstid slut. Från att det funnits runt 100 000 mjölkbord på 1950-talet minskade antalet
drastiskt och idag finns det väl bara några hundra kvar.
Mjölkborden var dock långt ifrån bara en praktisk anordning för att chaufförerna lätt skulle
kunna lyfta mjölkkannorna på flaket. Nej, mjölkborden var också en helt oslagbar lantlig
mötesplats. Här kunde gammal som ung möta chauffören och få de senaste nyheterna. Med
lastbilarna följde en ny möjlighet att få skjuts till tätorten med mejeriet. Ofta hände det att
de omtyckta chaufförerna också hjälpte till med små ärenden. Alla dessa dagliga livemöten
mellan producenter och distributör skedde vid just mjölkbordet.
Mjölkbordens roll som mötesplats gällde dock mycket mera än transportkontakterna De blev
också en plats där landsbygdens unga ofta träffades. Här kunde man sitta och dingla med
benen tillsammans till sent på kvällen. På mjölkbordet skedde både allmänt skvaller och
samtal om livets stora frågor. Här värderades de senaste händelserna i byn och samhället och
här gjordes det upp planer för kommande förlustelser. Här möttes flickor och pojkar, unga
kvinnor och män och då hände det att ljuv kärleksmusik uppstod.
Man kan lugnt säga att mjölkbordets tid är ett stycke viktig kulturhistoria i landsbygdens
utveckling. Förutom att de fyllde en viktig roll i produktionskedjan blev de en central
utomhusplats för kommunikation och gemenskap mellan människor. Jag är tacksam över att
ha varit en del i den gemenskapen. Och jag hoppas, att det idag finns många andra platser som
kan fylla mjölkbordens roll som mötesplats ansikte mot ansikte.

Den lååånga fredagens tid är förbi
Påsken kommer varje år som kristenhetens viktigaste helg. Denna varar i fyra dagar från
fredag till och med måndag, från långfredagen till annandag påsk. Så har det varit länge, ja
redan någon gång under 1600-talet blev hela påsken allmänna helgdagar. Till skillnad från jul
och en del andra helger så har påsken aldrig varit helt fylld av glädje. Trots detta hälsar man i
Sverige och andra länder medmänniskor med just begreppet ”Glad Påsk”. Varför, ja denna
hälsning är egentligen endast avsedd för annandag påsk d v s dagen då de kristna tror att
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Kristus återuppstod från de döda. I likhet med flera andra helger består även påsken av både
religiösa och folkloristiska traditioner. Det är både sorg över Kristus och samling runt stora
eldar för att skrämma bort det onda i form av påskkäringar.
En av dagarna under påskhelgen sticker ut lite extra och det är just den s k långfredagen. Det
är ju den dag som kristna anser att Jesus korsfästes och dog. Det är klart att detta då för de
troende blir en särskilt ledsam dag. Kristendomens dominanta ställning i Sverige gjorde
förstås att denna också satte sin prägel på vilka verksamheter som var passande att genomföra
under en långfredag.
Därför rådde ända fram till 1969 förbud mot att ha roligt offentligt denna dag. D v s offentliga
nöjesverksamheter var förbjudna. Det innebar att affärer, restauranger, biografer, dansställen,
idrottsarenor mm var helt igenbommat. Men det var inte nog med det. I samhället fanns också
ett moraliskt fördömande av alla slags trevliga aktiviteter denna dag. Barn skulle inte leka,
populär sång och musik passade sig inte. Ja, helst skulle alla fira hela dagen med stillhet och
tystnad. Jag kan tänka mig att på sina håll och i vissa kretsar finns dessa moraliska påbud
fortfarande.
Med alla förbud och alla moralkonservativa påbud är det självklart att långfredagen för många
blev just den lååånga fredagen. I synnerhet barn och ungdomar upplevde all tråkighet denna
dag som en enda lång pina. Utöver förbuden var det ju så mycket som inte passade sig. Var
det vackert väder fick barnen ändå inte vara ute och leka och stoja. Var det torrt och ingen snö
fick ändå inte ungdomar lira fotboll eller spela brännboll. Det gick inte ens an att träffas,
skratta och ha allmänt trevligt. Hör och häpna det var inte bara de kristna som skulle följa alla
förbud och moralbestämmelser. Alla var utsatta för samma tvång och förtryck. Alltså en
skamlig period som varade ända fram till 1969.
Och jag säger Tack för att denna gamla långfredagens tid är förbi

Derbyn jag minns
Med jämna mellanrum är det stockholmsderby i fotbollsallsvenskan. Ibland är det Djurgården
som möter Hammarby. Därmed spelas det, som i min värld, är Stockholms enda riktiga
klassiska derby. Detta därför att AIK är för mig ingen klubb i huvudstaden utan i Solna. Varje
Stockholmsderby mellan ”Djurgårn och Bajen” får mig att minnas tre andra derbyn som jag
upplevt.
När jag såg mitt första riktiga derby var jag nio år gammal. Året var 1955 och platsen
Ryavallen i Borås och matchen ett riktigt derby mellan Elfsborg och Norrby. Ja, faktiskt
sådana har förekommit även om de inte är många. Under några år på 1950 talet låg nämligen
båda klubbarna i gamla division 2 södra. Serien spelades höst-vår och inte som nu vår-höst.
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På hösten 1954 hade Norrby spöat upp Elfsborg med hela 6-1, alltså en fullständig katastrof
för de gulsvarta. Inför returen på våren var spänningen stark och jag jublade naturligtvis av
glädje över att tillsammans med pappa och några andra gubbar få se denna match. Bara att för
första gången komma in på en full fotbollsarena var en fantastisk upplevelse. Att det sedan
blev en mycket spännande match där Elfsborg till slut vann med 2-1 efter en elegant
cykelspark i slutet av matchen gjorde händelsen ännu större för mig.
Det andra derbyt, som poppar upp, är två klassiska möten mellan Blåvitt och ÖIS från 1985.
Då och under ytterligare några år var det ett slutspel i allsvenskan. De fyra först placerade
lagen i serien gjorde upp via dubbelmöten i semifinaler och final. IFK Göteborg och ÖIS som
blivit trea och fyra tog sig till final. Dubbelmötena på Nya Ullevi blev riktiga folkfester.
Första matchen, som ÖIS vann med 4-2, drog över 30 000 åskådare. Returmatchen fyra dagar
senare samlade ännu fler, över 38 000 såg matchen. Blåvitt vann den matchen med 3-2, men
det räckte inte utan ÖIS stod som mästare med ett måls övervikt. Snacka om spänning och
fotbollsgodis med sammanlagt 11 mål på två matcher. Och jag var där!
Under de år vår yngste son spelade i allsvenskan i ÖIS, MFF och Hammarby blev det förstås
många derbyn att kolla på. Flera av dem mycket minnesvärda. Vid flera av dem spelade
dessutom Erik en framträdande roll. Ett av dessa var mellan Hammarby och Djurgården 2004.
Matchen slutade med att Bajen vann med 3-0. Att just detta derby är lite speciellt för mig
beror på att ”Samba– Erik”, var på ett strålande spelhumör den här kvällen. Hans förspel till
2-0-målet var så snyggt att det är värt visas många gånger. Så jag missar inte att någon gång
då och då gå in på nätet och kolla.

Ett ”Knottebo”, men ändå ett paradis
Under de första fem åren på 1980-talet hyrde vi en liten bondgård i byn Mjöhult en mil
utanför Burseryd i sydvästra Småland. Där fanns en röd mangårdsbyggnad i två våningar med
fem rum och kök. På gården låg också en ladugård, ett förrådshus/källare och ett garage.
Tomten var runt 3000 kvm, stenrik med äppelträd och mycket gräs att klippa mellan stenar
och träd. Gårdstunet avgränsades på ömse sidor av en stengärdsgård, tio meter höga askträd,
en smultronbacke ned mot skogen och öppna ängar utmed infartsvägen.
Här på detta lilla paradis i de småländska gränstrakterna samlades vår familj innan pojkarna
var så gamla att tonåren och andra intressen tog över. Vi var där under veckoslut året om och
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naturligtvis på alla lov. Särskilt viktiga var då alla sommarloven. Då anslöt också de två
härliga kusinerna Cilla och Nina och vi hade en lyckans tid med de fyra goa barnen.
Dagarna var fullproppade med roliga och spännande barnaktiviteter. Dagliga bad i den
närliggande sjön Fegen var ett obligatorium och kvällsdopp vid badplatsen "Hultet" var
särskilt populärt. Vid gott väder blev det mycket fotboll på vår lilla plan, badminton och
mängder av olika lekar.
Regniga innedagar försvann barnen bort i lego- och spelvärlden i timmar. Tidiga morgnar
gick jag med barnen 500 meter ned till den fiskrika Kroksjön. Där tog de sina första gäddor
vid våra otaliga fiskeäventyr i den stora och sjösäkra ekan.
Vi vuxna hade förstås händerna fulla med att sköta servicen och vara med de fyra barnen.
Dessutom kom ofta många välkomna besökare från när och fjärran. En del av dessa, och i
synnerhet då kusinernas föräldrar Bengt och Marianne, stannade länge. Då var det full fart
också på vuxnas roligheter.
Det fanns egentligen bara ett enda litet problem med livet på denna smålandsgård. Ljumma
kvällar från skymningen och utöver natten var där proppfullt med knott. De näraliggande
sankmarkerna var dessas ständiga äggkläckningsmaskiner. Knotten var förstås till stor glädje
för husets fladdermusfamilj, men vi tvåbenta varelser var föga intresserade av att komma nära
de små bitarna.
Knotthelvetet fanns bara i kvällningen och då vi visste om det kunde vi alltid på olika sätt
undvika att bli bitna. Goda vänner och kamrater, som var där på kvällsbesök, döpte om stället
till föga smickrande ”Knottebo”. Det kan jag ha viss förståelse för. Men kom ihåg, det var
ändå ett paradis, trots knotten.

Insjöbadets mjuka charm
När sommaren knackar på dörren väntar salta bad för västkustborna. Visst är de härliga, men
jag njuter minst lika mycket av att dyka ner i någon vacker och inbjudande insjö och omslutas
av mjukt och uppfriskande sötvatten. Sett över livet så finns det många sådana sjöar där jag
haft det riktigt skönt. Flera av dessa har bjudit på både underbara bad, mysiga stunder och fina
naturupplevelser
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Det började med Furusjön utanför Fritsla. Sjön låg bara en kvarts skogspromenad från mitt
barndomshem. Vägen dit gick på en stig uppe på en granskogsbeklädd ås. Där luktade det
alltid ångande varmt av barrdoft och skogsblommor. Än idag när jag blundar och tänker
tillbaka känner jag dessa lugnande och ljuvliga dofter. Väl kommen närmare sjön skymtade
denna glittrande mellan trädstammarna. Framme och nere vid badet fanns både en liten
sandstrand och en brygga med en liten svikt att dyka från. Här i denna lilla skogsjö tog jag
mina första simtag och lärde mig vid 7 års ålder att simma. Sommaren efter vågade jag också
för första gången hoppa från svikten. Mamma eller pappa var förstås alltid med så det blev
ofta en go fika på stranden. Detta och leken med kamraterna var ljuvliga ögonblick.
Nästa minnesvärda bad i min barndom är Samserydssjön. Den låg runt fyra kilometer från
hemmet utanför Smålandsstenar. Åren mellan nio och sjutton besökte jag under sommarloven
denna sjö så gott som dagligen. Dit cyklade jag och oftast då tillsammans med kamrater från
min hemby eller samhället. Charmen med Samserydssjön var att den hade en hyfsat bred
sandstrand och att där fanns många stora flata stenar att ligga och sola på. Några hundra meter
ut fanns en ö, som alltid var spännande att simma till. Här skärpte jag min simning, här växte
mitt intresse för tjejer, vilket emellanåt också blev besvarat.
Så fyllde jag arton och mitt livs kärlek, Eva, smög in i mitt liv. Hon kom från en gård med
den lilla Tovasjön direkt i anslutning till bostadshuset. Från stranden blev det morgondopp,
men när vi ville bada och sola tog vi ofta ekan och rodde över till den lilla sandstranden på
andra sidan sjön. På vägen dit och tillbaka kunde det också bli flera dyk från båten.
När våra söner växte upp återvände vi till trakten. Där hade vi under 1980-talet nära oss sjön
”Fegen”, som är gräns mellan Halland, Västergötland och Småland. I den stora sjön fanns
åtskilliga sandstränder. Den vi föredrog kallades för ”Hultet” och upplevdes som lite av vår
egen lila oas. Under sommarlovens soliga dagar badade vi förstås med barnen både en och
flera gånger. Det goa kvällsdoppet missade vi sällan. Här tog våra grabbar sina första simtag,
här fanns lycka och gemenskap.
Den senaste insjön, som jag vill nämna med värme, ligger i kanten av Göteborg och Mölndal
Den heter ”Långvattnet”. Visserligen finns det där en liten sandstrand men det är framför allt
de stora stenhällarna i strandkanten som lockar. Från dessa kan man dyka ner i det rena
svalkande vattnet och där kan man ligga och sola och duka upp sin utflyktsfika. Här har Eva
och jag många gånger återupplevt insjöns mjukhet och tystnad. När vi ska dit har vi alltid åkt
via ÖIS-gården i Kallebäck. Om det pågått träning eller match där så har vi förstås stannat till
en stund. Sedan har vi tagit en kort promenad upp genom skogen och där sjön ligger
inbjudande och inbäddad av skog.
Från vår ungdom och genom livet har vi förstås mest dragits till havet. Det har varit till baden
i Tylösand i Halmstad, Apelviken i Varberg, Skrea i Falkenberg eller till klippbaden i den
göteborgska skärgården. Men alltid när vi haft chansen har vi emellanåt valt någon charmig
insjö att njuta i och vid. Det kommer vi säkert att fortsätta med.
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Från Fiat 600 till V40
Sett över ett helt liv har en och annan bil passerat revy för många svenskar. Så även för mig
och vår familj. Av rent ekonomiska skäl har det aldrig blivit någon helt ny, utan det har oftast
varit bättre begagnande bilar som gällt. Efter körkortet i 18-årsåldern blev bilinnehav nästan
en självklarhet. Därefter har bilstorlekar och behovet styrts av familjens storlek. Under något
år, när barnen flyttat hemifrån, har vi inte haft någon bil alls.
För min del började bilkavalkaden med en ljusgrön Fiat 600, alltså en riktigt liten sak. Den
hade några år på nacken, vilket i och för sig var svårt att se därför att årsmodellerna
förändrades inte så mycket på den tiden. Fyra personer kunde åka med, även om det var trångt
därbak. Väghållningen var bra vilket behövdes vid mitt myckna körande på grusvägarna till
Borås via Svenljunga. Fiaten hade dock klara nackdelar. Vid långkörning på sommaren var
risken för att den skulle koka stor och körning vintertid var inget vidare eftersom värmen var
dålig. Av dessa anledningar, och att jag skrapade upp dess högersida vid möte med en lastbil
på en trång bro vid prästgården i Burseryd, blev den inte så långvarig. När jag dessutom
senare körde ned ett taggtrådsstängsel vid Hällabäck så skrotades den. Vårdslöshet? Ja, och
ungdomlig sådan naturligtvis.
När det var dags för nästa bil gick min fotbollsklubb, Smålandsstenar GoIF, in och hjälpte till.
Det blev då en betydligt stabilare Volvo PV som inköptes. Det märkliga med den bilen var att
den var treväxlad, inte fyrväxlad. Den följde mig troget ett par år av den avslutande tiden på
läroverket i Borås och gjorde att jag snabbt kunde komma hem till matcher - och till min Eva
förstås. Helt okej bil som jag sålde billigt till en kompis när vi flyttade till Stockholm. Under
de två åren vi bodde där hade vi ingen bil alls. Det var något vi vare sig behövde eller hade
råd med som studenter.
Något år efter det att vi flyttat till Göteborg 1970 ägde vi ingen bil, men när så barnen började
komma var det dags igen. Ett tag var det en gräddgul Fiat 1500 som sedan följdes av en grön
Volvo 144. Den senare var med ett bra tag och var, som alla Volvo vi haft. slitstark och
lättkörd. Med den blev det också rejäla långresor bl a till Adriatiska kusten i Italien. In på
början av 1980-talet fanns sedan först en gulvit Mercedes. Den kvaddade jag fullständigt då
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jag körde hem efter jobbet en eftermiddag. Solen bländade och jag missade det röda ljuset och
dammade rakt in i sidan på en spårvagn.
Därefter blev det ytterligare en Mercedes, en mossgrön sådan. Bekväm bil som hängde med
något år innan vi bytte till en nyare och mindre bil, denna gång en bajsbrun Volvo 343.
Lättkörd bil, inte minst för Eva som inte gillat ”Mercan” p g a dess storlek. Slitstark liten sak
som utan problem t ex förde oss till Medelhavskusten med två söner och en kusin i baksätet.
Sönerna växte men inte blev 343:an större för det. En större behövdes också till allt körandet
inom fotbollen i slutet på 80-talet och början av 90. Nästa bil blev därför en ordentlig
familjebil, nämligen en röd Volvo 245. En sån rejäl traktor. Den rymde det mesta och gick
som en klocka. Tyvärr var den dock lite för stor för att tillfredställa alla förare i familjen.
Nästa ”vrålåk” blev därför en liten gulaktig Mazda. Trevlig men i alltför dåligt skick, så dess
liv hos oss blev kortvarigt. Därefter köpte vi genom kontakter i den fotbollklubb jag då
tränade en gråsvart, välhållen och relativt ny Audi 80. Den trivdes vi hur bra som helst med
och den klarade vårt körande under lång tid runt millennieskiftet. En av de få bilar vi faktiskt
ibland kan säga att vi saknar.
Nu är vi så framme några år in på 2000-talet. När vi bara hade varit två i hemmet ett tag
tyckte vi det var dags att till slut köpa något som kanske kunde hänga med till bilkörandets
slut. Valet föll på en nästan ny Volvo V40 med grå metallicfärg. Modellen var den med extra
stark motor. Därmed fick vi en både snygg, hållbar och accelerationssnabb bil. Den har hängt
med och hade 2016 klarat av 22 000 mil. Då var den i stort sett lika snygg som vid inköpet
och fortfarande lika omtyckt av oss båda. Så den får nog vara med sin livstid ut och sedan får
det nog vara nog med bilar för vår del.

Först uteliggarnatta, sen gökotta
Natten till varje Kristi himmelsfärdsdag och morgonen samma dag är ibland tuffa tider för oss
västsvenskar, åtminstone för den delen som är göteborgare.
Det är nämligen så att traditionen hos oss bjuder att just natten till nämnda helgdag ska vi
sova ute under bar himmel för första gången under året. Nu ligger ju den, folkligt kallade
”Kristi Flygardag”, ibland så okristligt tidigt och då är nätterna inte precis tropiska (d v s
minst 20+) utan snarare fortfarande svinkalla och råfuktiga. Så då det blir tufft. Jag kan väl

128

därför avslöja att vi sådana nätter avstått helt från att sova utomhus. Ja, varför inte lika gärna
erkänna på en gång, att vi sedan flytten till Götet faktiskt alltid klarat av att stå emot denna
frestelse.
Det är dock inte alla som har klokheten, eller möjligen fegheten, att avstå ”Uteliggarnattas”
äventyr. Vi vet detta eftersom vi i sedan 1972 bott precis i kanten av Slottsskogen, stadens
centrum för den här nattens liggäventyr. Inte så att vi varit ute och kollat människors olika
legor men vi har mången gång genom vår öppna balkongdörr hört nattliga alkoholindränkta
röster från skogen. Dessutom har vi flera gånger tidigt på flygaredagens morgon blivit väckta
av diverse överförfriskade personer som spelat trumpet både sent på kvällen och vid
soluppgången.
Själva väckningssignalen har väl varit okey. Detta därför att denna morgon, varje år, har vi
själva stigit upp tidigt och gått ut i markerna för att fira Gökotta. Som unga skedde dessa
morgonturer i de västsmåländska dungarna och bergen. Då kunde vi vara många, både familj
och grannar. Men det var ändå alltid, vid fint väder, lika härligt med solens uppgång och kaffe
med dopp. En och annan gök hörde vi väl också.
I Göteborg har våra vårliga gökottor genomförts till många olika utflyktsmål. Det har varit i
Lärjedalens vackra omgivningar, Änggårdsbergen, Botaniska och andra vackra ställen. Mest
har förstås Slottsskogen varit arenan för våra gökottor. Särskilt de senaste 10 åren då vi byggt
upp en gökottetradition med några goda vänner. Med dessa har ottan förstås inneburit att
morgonpromenaden i skogen skett så sent som vid åttatiden. Lite för sent för att höra någon
gök eller andra intressanta vårfåglar, men å andra sidan betydligt piggare och behagligare.
De här sena gökottorna har också varje år haft ett par specialinslag som roat lite extra. Ett
sådant inslag har varit en lätt promenadfika, som ett av deltagarparen fixat till. Ett annat har
bestått av en liten klurig frågetävling som jag totat ihop. Den tredje specialgrejen har varit att
vår gökotta oftast slutat vid vår kolonistuga. Efter gökvandringen har vi där under några
förmiddagstimmar nämligen intagit en rejäl frukost med allt vad där tillhör, inklusive små
rinnande gökar. Många gånger har denna morgonmåltid kunnat ätas ute i koloniträdgården i
flödande sol, annars har vi förstås varit inne i mysstugan. Trevligt, mycket trevligt och med
många goda, glada minnen.
Kommande gökottor blir dock inte med samma vanliga gäng. Detta därför att i ett av paren
har min, under lång tid bästa vän, Håkan, gått bort. Så kanske blir kommande gökottor
renodlade familjegrejer. Detta är också kul, både för oss, barn och barnbarn. Det ger möjlighet
att föra denna vårliga morgontradition vidare.
Rötter, men i lagom stora doser, är något som de flesta mår bra av att ha, tror jag.
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Inte längre som förr
Många av oss älskar att en tid vara i små pittoreska byar och samhällen. Ett särskilt skimmer
över sig har sådana platser om de finns utomlands och då inte minst i södra Europa. Det kan
vara en liten ort i Provence eller någon annan del av södra Frankrike. Eller det kan gälla ett
litet samhälle i Toscana, Marche eller någon annanstans i Italien. Kanske är det något
smultronställe i Spanien, Portugal eller Grekland.
Oavsett var någonstans så är det platser som man besökt och semestrat i under någon
sommar. Det har kanske handlat om ett par tre veckor på en och samma plats. Har den första
vistelsen skett under ungdomsåren blir de ljusa minnena av upplevelser, musik, dofter, god
mat och dryck riktigt påtagliga. Tänk ortsnamnet, hör det uttalas, och ditt inre går igång av
positiva känslor. Ni kan säkert alla ur ert minne plocka fram sådana platser och känna just
denna glädje.
För en del har mötet med den lilla byn i något Medelhavsland blivit något annat än bara en
sommars korta förälskelse. För några kan denna känsla ha övergått i oemotståndlig kärlek,
med följden att besöken i byn återkommit varje år, företrädesvis någon sommarmånad, men
sedan ytterligare något besök. Till slut har gemenskapen med den mysiga platsen slagit ut i
full blom och resulterat i köp av en lägenhet eller ett hus. Vistelserna där nere blir sedan allt
tätare och längre för att till sist i pensionärsålder kanske sluta i ett fast boende. Någon
besvikelse över att orten förändrats över tid dyker då aldrig upp. Den som en gång omfamnat
orten följer med förändringarna utan att protestera eller märka av dem så mycket.
För andra ”sydeuroparomantiker” blir det första ungdomliga mötet med det lilla sydländska
samhället överväldigande. Den speciella miljön med de gamla husen, det lilla torget, de
mysiga uteserveringarna och de härliga morgnarna och kvällarna etsar sig fast. Upplevelsen
förstärks av ens ungdomliga kraft. Med en älskad kvinna och ett par små barn blir minnet av
platsen varm och kärleksfull. För alltid finns denna bild och känsla kvar lika oföränderligt
som de foton man har kvar sedan första besöket.
För mig är samhället Grottammare på den italienska stövelns baksida en sådan plats.
Tillsammans med gode vännen Alec Carlberg gjorde vi på sent 70-tal vårt första besök i
denna pärla vid Adriatiska havet. Då hade ännu inte turistboomen förvandlat samhället till ett
semestereldorado. Fortfarande kunde åtminstone vi, som bodde i samhällets höglänta gamla
delar, känna och uppleva genuinitet. Från dessa veckor finns i våra hjärtan bara positiva ljusa
minnen. Vi var lyckliga och nästan allt med Grottammare var bara så fantastiskt.
Dessa känslor fanns sedan hos oss i många år. Upprepade gånger talade vi om att resa dit igen
och återuppleva denna italienska förälskelse. Det skulle dock gå många år innan vi
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förverkligade den resan, för att förhoppningsvis möta våra underbara minnen i verkligheten.
Vistelsen gjordes denna gång tillsammans med våra goda vänner, Håkan och Helena. Detta
garanterade en lika angenäm tid i Grottammare som första gången.
Visserligen hade vi, som väntat, hur trevligt som helst tillsammans med våra reskamrater,
men i övrigt motsvarande upplevelsen föga våra stora förväntningar. Denna gång bodde vi
nära stranden men i ett vanligt relativt nybyggt bostadsområde. Närheten till den järnväg som
vi knappast kom ihåg fanns, var lätt störande. Strandpromenaden var fullproppad med
medelhöga moderna hus. Överallt var det turister precis som vi själva. Inte ett uns av den
gamla genuina känslan fanns kvar. För att återuppleva denna var det nödvändigt att ta sig till
samhällets gamla högt belägna delar. Där fanns den delvis kvar med mysiga restauranger,
men nu var de bara för många.
Så, kära vänner, har ni förälskat er i en sydeuropeisk liten ort är mitt råd. Fortsätt mötas så
ofta ni kan och förändras själv med dess utveckling. Då blir ert fina förhållande livslångt. Vill
ni däremot behålla minnet av ert första kärleksmöte med ert sydliga paradis åk inte dit 10-20
år senare! Då är risken stor att det unika och ljusa grumlas av ortens utveckling och ert
kärleksminne tynar bort.

Noso filho brasileiro
Vår brasilianske son

De flesta av oss har väl någon gång utöver de egna barnen också haft hand om och fått en nära
kontakt med ytterligare något/några barn. Dessa kan ibland nästan kännas som egna. I vårt fall
gäller denna känsla för en brasiliansk kille. När det begav sig var han 16-17 år. Numera är han
en mogen medelålders man. Hans namn är Marcelo och sedan många år bor och arbetar han
hos ”Hipeca Equilibre” i staden Paraguaçu, Paulista, Brasilien
Naturligtvis hade vårt möte med Marcelo med fotboll att göra. En hel del i vårt liv har ju
under en viss tid haft den kopplingen. Marcelo tillhörde som ung den brasilianska
fotbollsklubben ”Pequeninos do Jockey”. Det är en klubb som bara jobbar med barn och som
varje år besöker Europa och Norden för att delta i olika ungdomscuper. Både när han var 14
och 16 var Marcelo, som var duktig målvakt, med på dessa resor. Vår yngste son, Erik, deltog
i Marcelos lag i flera av de nordiska cuperna. De två pojkarna lärde känna varandra och när de
var 16 år kom vi överens med Marcelos föräldrar och Pequeninos do Jockey om ett
”spelarbyte”. Detta fungerade så, att när cuperna i Norden var över så stannade han kvar hos
oss ett halvår. Därefter följde Erik med honom till Sao Paulo och förstaden Jundiai för att bo i
hans familj ett år. Smidigt och enkelt och naturligtvis spännande för båda grabbarna.
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Under sin vistelse i vårt hem i Göteborg blev han snabbt en viktig och självklar del av
familjen. Jag ordnade så att han fick spela boll med GAIS juniorer. Dessutom, vilket var
viktigt, fixade jag så han fick gå på Angeredsgymnasiet som gäststuderande. Hans studier där
innebar att han fokuserade på två ämnen, datorkunskap och engelska. Anledningen till detta
var datakunskapens internationella karaktär och att han hade mycket större nytta av att
förbättra sin engelska än att försöka lära sig svenska. Så blev det och under tiden han var här
arbetade han flitigt med båda ämnena.
Marcelo visade sig vara en glad och öppen kille. Han var hela tiden vaken för nya intryck och
upplevelser i det för honom främmande landet. När han inte tyckte sig förstå förhållandena
här var det självklart att han frågade. Många gånger blev det också roliga och givande samtal
om olika sätt att vara och bete sig i Sverige och Brasilien. Marcelo visade sig också vara en
kille som tyckte om att mysa och vara nära. Därmed passade han väl in i vår familjs varma
gemenskap. Under tiden han bodde hos oss var det ju inte bara ett vardagligt göteborgskt
leverne som gällde. Det blev en del nya resor han fick vara med om. Nya platser han fick
bekanta sig med. På så sätt blev nog vistelsen här en betydligt större erfarenhet än bara fotboll
och studier,
Efter Marcelo rest hem visste vi att det inte skulle bli sista gången vi träffades eller hade
kontakt. Redan ett halvår senare besökte jag Brasilien och hans familj, där Erik nu gjort sig
hemmastadd. Det blev för mig en mycket givande resa. Det var en höjdare att få träffa Erik
och se honom träna och spela i proffsklubben Bragantino. Nästan lika roligt var det att återse
Marcelo och dessutom bekanta sig med hans genomtrevliga föräldrar, mamma Eunice och
pappa Altevir. Med min då svaga portugisiska och med hjälp av Marcelos engelska fick jag
glädjen att lära känna hela familjen. Det kändes hur bra som helst.
Ännu bättre blev det några år senare. Då reste Eva och jag tillsammans till Brasilien under
jullovet då det är brasiliansk högsommar. Där blev vi varmt välkomnade av Marcelo och hans
goa föräldrar. En tid med utflykter och trevlig gemenskap följde där ”vår brasilianske son”
hela tiden fanns till hands och hjälpte till så att vi hade det bra. Särskilt roligt var det, att vi
kom ännu närmare både Marcelo, hans flickvän Prescila och föräldrarna. Upplevelsen är ett
minne vi hela tiden håller vid liv och ofta tänker på.
Självklart håller vi kontakt med Marcelo via Facebook och på andra digitala sätt. Där ser vi
med glädje, att det går bra för honom och hans käraste, Prescila. Båda arbetar med
handikappade barn, där hästar och ridande är en central del av stödet och behandlingen. Fina
och viktiga insatser som vi gärna skulle vilja uppleva på plats. Förhoppningsvis blir det också
så vid nästa Brasilienresa. Dessutom tror och hoppas vi på att Marcelo och Prescila ihop med
sina respektive föräldrar någon gång kommer hit och hälsar på.
Not. Jodå, Marcelos föräldrar, Eunice och Altevir, kallar vår son Erik för ”noso filho sueco”, d v s vår svenske
son.
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Marknadsupplevelser
Jag tillhör gruppen stora Vilhelm Moberg-älskare. Hans författarskap har sedan jag var 13
legat mig allra närmast om hjärtat. Tidigt slukade jag i stort sett allt och Soldat med brutet
gevär var min ingång i Mobergs litterära värld. Naturligtvis fylldes också min ungdom av
flitigt lyssnande på radioteater och när det gavs dramatik av Moberg satt jag som klistrad. När
dessa sedan blev TV-serier var jag förstås också en inbiten tittare. Så visst har jag därför flera
gånger njutit av t ex Änkeman Jarl, Din stund på jorden och Marknadsafton.
Just det sist nämnda folklustspelet, Marknadsafton, är en triangelintrig mellan den klurige
hemmansägaren Magni, hans strävsamma hushållerska Lovisa och rika bondedottern Teresia.
Kärlek och pengar är centrala beståndsdelar i anrättningen. De flesta bedömare menar att
denna pjäs utan tvekan är en av de bästa i svensk modern dramatik. Den bedömningen delar
jag till fullo och att den är förbannat rolig förhöjer värdet ytterligare.
Min kärleksförklaring till nämnda humoristiska bondespel beror dock inte bara på dess fina
dramatiska kvaliteter. Det hänger nog också samman med, att jag råkar gilla genuina
marknader med tradition oavsett var i landsorten de finns. Jag tänker då inte på de jättestora
turistattraktioner som t ex Kiviks och Jokkmokks marknader utvecklats till. Nej, mitt hjärta
finns hos de små orternas marknader En sådan är Skållareds marknad i lilla västgötska
Älekulla. Den har funnits i över 130 år. En annan är Burseryds marknad som också har gamla
traditioner. Det är den marknad jag upplevt flest gånger på nära håll.
Mina marknadsäventyr startade när jag var liten grabb på 50-talet. Då fick jag åka med pappa
och mamma de sex kilometrarna till Burseryds marknad eller ”Bursemarten” som de kallade
den. Äventyret skedde en gång på våren och en gång på hösten. På den tiden låg marknaden
på en stor grässlänt nedanför kyrkan. Det betydde att det vid regnväder kunde bli riktigt lerigt,
men vad gjorde det. För en kille från en liten bondby var det en drömvärld. Alla människorna,
stånden som lockade med sina varor, diverse uppträdanden och förstås marknadskarameller,
var helt enkelt. Det senast nämnda godiset åts bara efter ”Bursemarten” och det var väl
egentligen bara gott i samband med denna. Särskilt goda var karamellerna där hemma efter
marknadsbesöket.
Åren gick och marknaden hamnade på Storgatan d v s den gata som går rakt igenom det lilla
brukssamhället. Under ungdomen och även senare, när vår familj hyrde en lantgård utanför
samhället, blev det trevliga marknadsbesök utmed Storgatan. Då träffade vi alltid gamla goda
vänner och våra barn fick uppleva en del av den marknadsstämning som vi, Eva och jag, varit
med om i vår barndom. Just placeringen på Storgatan tyckte vi inte på något sätt försämrade
vår marknadsupplevelse, tvärtom.
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Av någon anledning blev det dock så att marknaden senare hölls på en grusplan nedanför
idrottshallen, Tyngelvi. Där kändes det väl inte så storslaget, men det kanske inte berodde på
placeringen. Vi råkade kanske besöka marknaden när den inte längre var så spännande.
Oavsett det, så kändes det väl ändå som att Storgatan var en bättre plats. Jag kan därför förstå,
att det funnits en del entusiaster som kampanjat på Facebook under slogan ”Ta tillbaks
Burseryds marknad till Storgatan”.
Så var det i varje fall inte med höstmarknaden 2016. Den hölls nämligen inomhus i BIFhallen. Den är en rymlig och fin allaktivitetshall i samhället. En hall som Burseryds IF med
rätta prisats för av Arvsfondsdelegationen. Men marknad inomhus? Jovisst, det blir en
vädersäker och lagom varm plats. Om nu vädret är särskilt viktigt när det vankas ”Marten”?
Troligen inte.

När postgången gick att lita på
I min barn- och ungdom under 1950-60-talen var posten en nödvändig del i människors och
verksamheters kommunikation. De, som precis som jag bodde på landsbygden, var helt
beroende av att postgången fungerade - och det gjorde den. Hjältarna som såg till att posten
kom ut till byar och avlägsna gårdar var lantbrevbärarna. Först kom de cyklande, sedan körde
de moped eller motorcykel och därefter var det postbilen som gällde. För min del kommer jag
särskilt ihåg en av dessa lantliga postutdelare. Det var en man som kort och gott kallades för
”Posta-Kalle”. Vad han hette mer än Karl vet jag faktiskt inte.
Denne postiljon kom ut med posten varje vardag i kyla och värme, i ur och skur, men inte
bara det. Han var också ombud för dåvarande Postbanken, en statlig bank som försvann 1974.
Detta innebar att han både lämnade ut pengar och tog emot. Han var helt enkelt både ett
vandrande postkontor och bank, men ändå mer än så. Posta-Kalle var också en hygglig man
som emellanåt också kunde utföra andra småärenden för människorna som bodde utmed hans
runda. De olika uppgifterna utöver brev- och paketutdelningen tillsammans med dåligt väder
kunde ibland medföra att hans ankomst drog ut lite på tiden, men han kom alltid. Under
många år var han faktiskt pålitligheten personifierad. Först när åldern blev för hög och
krafterna började sina, hände det att han missade. Därmed fick han en lättare tjänst. Mina
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föräldrar och många andra lät inte ”Posta-Kalles” avgång gå obemärkt förbi utan naturligtvis
fick han de hyllningar han i allra högsta grad var värd.
Allt det positiva man kan säga om den tid då postutdelningen sköttes av pålitliga brevbärare i
det statliga Postverket är i den nya tiden förbytt till motsatsen. Vare sig sörjan av olika privata
postaktörer eller jätten PostNord har gjort servicen bättre. Tvärtom har postutdelningen blivit
både mer opålitlig och långsammare. Detta har skett trots att försändelserna numera är
betydligt färre än tidigare. Den kritik som i synnerhet riktats mot PostNord är därför minst
sagt både berättigad och rättvis.
Ett exempel på poststrulet drabbade en gång mig och Institutet Mot Hedersförtryck/IMH där
jag då var utbildningssamordnare.
Vi beställde ett paket med riskbedömningsmanualen ”Patriark” från kunnige Henrik Belfrage.
Då fakturan plötsligt damp ned utan att något paket anlänt tog jag kontakt med honom. Han
meddelade då att paketet avsänts många dagar tidigare. Båda började vi rota i detta och det
visade sig att utdelaren meddelat att adressaten inte fanns i entrén på angiven gatuadress.
Därför hade paketet sänts i retur. Bedrövligt handlande därför att IMH finns inte i någon entré
till lägenheter. Vårt kontor, som ligger i en butikslokal 130 cm vid sidan av entrén, har precis
samma adress. Samma sak gäller för övrigt för ytterligare två butikslokaler precis vid sidan av
den port utdelaren varit vid.
Sanningen är förstås att paketutdelaren inte orkade se sig omkring utan bara ville iväg så
snabbt som möjligt. Hade hen verkligen varit mån om att paketet skulle fram så hade hen
naturligtvis förstått att även de som har verksamheter på gatuplanet har samma adress. Nej då,
skit i att undersöka saken utan fortast möjligt iväg och då antagligen helt i linje med PostNord
slappa servicepolicy.
Efter att Henrik haft ytterligare kontakter med postfolket visade det sig att det gått till precis
som jag berättat. Någon dag senare sändes därför paketet åter till IMH, men nu med
postpersonalens reservation att det inte var säkert att det skulle komma fram. Detta eftersom
det i någon dator kunde finnas en notering om att paketet ska gå i retur. För säkerhets skull
satte jag nu också upp en lapp i den omtalade entrén och på IMH:s glasdörr. På detta framgick
att paket ska lämnas i vår butikslokal eller hos intilliggande lunchrestaurang. Till den
informationen noterade jag för säkerhets skull även mitt mobilnummer.
Först fyra dagar efter den nya sändningen sms:ade posten att paketet var framme hos närmaste
postombud. Tretton dagars restid för ett litet paket i en tid när det går att blixtsnabbt kontakta
vem som helst på andra sidan jordklotet. Pinsamt är rätta beteckningen på denna snigelfart.
Snacka om bedrövlig postgång. Nej, tacka vet jag ”Posta-Kalle”. Han kom alltid. Honom
kunde man lita på.
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Våra gatuvänner
1998 flyttade vi till en lägenhet utmed en liten gatstump i göteborgska Linnéstaden. Med åren
har vi lärt oss älska både vårt boende och läget. Bidragande till den kärleken har förstås varit
alla underbara grannar, som alltid är redo att ställa upp och ha lite kul när tillfälle bjuds. Här
finns dessutom alla trevliga människor med verksamheter utmed vår gata.
En av dessa är skomakaren och låssmeden Mervan som med sitt ursprung i Libanon har
mycket att berätta. Förutom att han är en hejare på att laga skor är han nämligen också alltid
vaken för en stunds trevligt samtal om det mesta. Därför hälsar jag också på emellanåt utan att
ha något skoärende men med en stor samtalslust.
Här finns också alla de öppna och vänliga människorna hos Alvhem, en mäklarfirma med
gamla innerstadslägenheter som specialitet. Mer engagerade inom mäkleriet är svårt att tänka
sig. Hos dem vilar inga ledsamheter och när vi hade vår första gatufest var det inte oväntat
Alvhemsfolket som höll i taktpinnen.
På vår gata finns bland flera andra matställen också restaurangen "Lilla Tavernan" med god
grekisk mat och "La Sagnerian" som serverar italienska läckerheter. Båda ägs och drivs av
makarna Stefanos och Penelope tillsammans med sonen Georgios. Utöver dessa supertrevliga
människor har de också riktigt alerta ungdomar jobbande i de två populära restaurangerna.
Eftersom vi bor precis i närheten och dessutom är aktiva i Institutet Mot Hedersförtryck, som
har en kontorslokal i gatuplanet, är det inte konstigt att det är denna svenskgrekiska familj vi
kommit alla närmast.
Varje dag blir det något litet samtal och då ofta över en kopp fika. På kvällarna är det också
trevligt att då och då slinka in på Tavernan för ett glas grekiskt öl eller en liten Gammeldansk.
Under årets varma period är också någon av deras uteserveringar mysiga platser för ett samtal.
Vårt snack kan då kretsa runt både de små och stora frågorna i livet och världen.
Kort sagt, att ha "gatuvänner" både i den egna trappuppgången och utmed gatan är berikande.
Det skapar trygghet, trivsel och en känsla av mänsklig närhet som värmer. Något liknande
hoppas jag ni alla har, eller får, oavsett var ni bor och lever. Möjligheter till en breddad
vänskap i det absoluta närområdet finns alltid och det blir oftast bra. Alltså om en bjuder till
lite själv också, förstås.
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Vår kvarterstomte
Överallt dyker de upp, de där ensamma gamlingarna, orosfyllda men omtänksamma och alltid
närhetssökande. De hejar och vill prata en stund när de möter något känt ansikte på gatan eller
i trappuppgången. De bryr sig och undrar hur det är. Vid varje förändring på gatan, i kvarteret
eller huset blir de oroliga och frågar om vad som ska hända och hur det drabbar dem. De
knackar på i gatuplanens affärer, kontor och matställen, kanske lämnar en eller flera Metro,
säger några meningar och sedan iväg igen. Hos vissa stannar de dock längre stunder och då
kan det bli tröttsamt att lyssna till all deras oro och allmänt pratande.
Naturligtvis finns en sådan här speciell person även där vi bor. I vårt fall rör det sig om en
”kvarterstomta” men det kunde lika väl ha varit en dito tomte. En del boende och arbetande
utmed gatan upplever henne som jobbig och tröttande. De tycker hon bevakar och lägger sig i
saker hon inte har med att göra.
För oss är dock vår ”kvarterstomta” en bland många andra viktiga personer i grannskapet. Vi
umgås inte direkt, men vi bryr oss om hur hon mår. Vi håller lite koll. Behöver hon hjälp så
ställer vi upp. Ser vi att hon inte är riktigt på topp blir det lite uppiggande ord och samtal. Har
vi inte sett henne på ett tag så hör vi av oss och undrar. Naturligtvis ger hon tillbaka med sin
goa värme bestående av små brevhälsningar, kontorsbesök och annat. Stannar hon för länge är
det bara att säga ifrån. Med en positiv grundton så accepterar hon alltid rakhet och tydlighet.
Så för vår del vill vi säga, att även om relationen med en ”kvarterstomta” inte är helt enkel så
berikar det våra liv och det tackar vi för.
Därför önskar jag att ni alla har en ”kvarters- eller hustomta/e” där ni bor. De är viktiga, de
vill oftast väl om än lite för mycket ibland. Var rädda om dem. Bry er och förstå, för imorgon
kan det vara ni som är ensamma och behöver leva ut ert eget ”tomtande”.
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Färdigheter jag missat
I livets nedförsbacke sveper det ibland förbi tankar om att jag borde lärt mig vissa färdigheter.
Med färdigheter menar jag i detta sammanhang sådant en kan göra med händerna. Det gäller
då både det som hade varit roligt att kunna och sådant som hade varit nyttig kunskap. Några
av dessa tillkortakommanden är de som följer.
Det skulle vara roligt, att kunna spela ett instrument. Närmast hjärtat för mig ligger då
konsten att kunna spela gitarr. Redan i tidiga tonåren fick jag en akustisk gitarr. Visst tränade
jag ett tag ganska flitigt, men vare sig tillräckligt länge eller på rätt sätt. Ett envist testande av
not- och fingerspel istället för ackord drog ned glädjen och jag gav upp. Lite avundsjukt
kunde jag sedan uppleva hur sönerna snabbt blev sällskapsduktiga med strängarna, men det
har aldrig fått mig att ta upp spelandet. Synd därför jag har nog en rätt hyfsad ton- och
rytmkänsla i mig.
Jag tycker också att det skulle vara både kul och nyttigt att kunna använda en avancerad
symaskin och även klara av att sticka och virka. Min Eva är en riktig hejare på båda
färdigheterna. Från hennes händer kommer därför ofta riktigt fina och användbara grejer,
vilket bilden visar. Någon gång har jag väl prövat, men inte på sätt som varit allvarligt menat
och inte med fokus på verkligt lärande. Hon gör ju allt sådant mycket snabbare, bättre och
finare, så varför ska jag jobba mig med det?
Mitt handarbete har därför tyvärr stannat vid nål och tråd för att laga diverse hål och för att sy
i knappar. Sysslor jag faktiskt inte skulle kunna tänka mig att min livskamrat gjorde för mig.
Vad gäller stickning och virkning finns däremot inte ett uns av erfarenhet. Synd att jag inte
tagit i ordentligt inom sömnad. Tänk bara på att kunna sy ett fungerade plagg eller sticka en
egen mössa eller ett par goa sockar. Vad trevligt det skulle vara.
Jaha, det är väl bara att sätta igång och lära sig säger väl någon? Hmmm, det finns ju också
så mycket på önskelistan. Får se om också dessa handens färdigheter kan tränga sig in.
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Arbetsfördelning
Att fördela hushållssysslor i ett förhållande är inte så lätt.
Speciellt knepigt blir det när inget är självklart beroende på bådas arbeten och kvardröjande
könsrollstänkande. I gamla traditionella förhållanden där mannen arbetade utanför hemmet
och hustrun var hemmafru var arbetsfördelningen given. Tar jag t ex mina föräldrar, som hade
just en sådan fördelning, så gjorde min mamma precis allt hushållsarbete. Det var då allt från
att handla, laga mat, diska, städa, tvätta, stryka, mangla, sy, lappa och laga till att sköta barnen
och mycket mera. Min pappa bidrog möjligen någon gång med att diska, men det inskränkte
sig väl mest till Mors dag och storhelger.
Nuförtiden, när oftast båda parter arbetar, blir det i många förhållanden ändå så att kvinnan
utför det mesta hemarbetet. Mången gång blir detta ett direkt dubbelarbete, ett utanför och ett
i familjen. Att ändra på detta till mer jämställd arbetsbörda är inte alltid enkelt, men bör
förstås eftersträvas ändå. I flera avseenden är det ju inga problem eftersom det nuförtiden
finns god maskinell hjälp till det mesta i hushållsarbetet.
Tänk bara på de återkommande jobben med att tvätta, mangla och stryka.
Vad gäller dessa uppgifter envisades min mamma under hela sin levnad med att tvätta för
hand. Ja, just det, med tvättbräda och med varmt och kallt vatten i två stora baljor. Gång på
gång försökte vi barn få hennes tillåtelse att köpa en tvättmaskin, men det var alltid kalla
handen. Mangling skötte hon också för hand och när det kom till strykning skedde det med ett
enkelt elstrykjärn. Ånga fixade hon med våt handduk och liten vattenkanna.
Sedan länge faller till stor del just tvättning, mangling och strykning på min lott i vårt
förhållande. Dessa jobb går då inte att i något avseende jämföra med mammas slit. I vårt hus
finns nämligen en bra tvättstuga med två tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och mangel.
Det är klart att det tar lite tid att sortera, bära ned, lägga i, ta ut, hänga upp och peta i för
torkning och att mangla. Särskilt ansträngande är detta inte. Vad sedan gäller strykningen så
tar den förstås lite tid. Med ett perfekt ångstrykjärn blir det bra och går undan värre. Strykning
blir på så sätt för mig helt enkelt en stund av avkoppling där resultatet alltid gör mig nöjd.
Betyder då min tvätt-, mangel- och strykinsats att arbetsfördelningen mellan oss är optimal?
Knappast! Eva gör fortfarande mera än jag. Hon ser och vet mycket mer vad som behöver
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och måste skötas om i vårt hem. Jag kämpar för att jämna ut jobben men når nog inte riktigt
ända fram.
Min kloka livskamrat tröstar då med orden, "att sett över tid jämnar det säkert ut sig".
Kanske det, men det ska erkännas att sett bakåt över den långa tid vi levt tillsammans har jag
väldigt mycket att ta igen. Ja, så mycket, att de år som återstår tyvärr nog inte räcker till.

Motiv för att samla
Det brukar ju heta, att det går att samla på allt. Det kanske inte är helt korrekt, men jag lämnar
den frågan åt sidan här. Nu vill jag istället berätta lite om samlandet i mitt liv. Inte för att det
kanske intresserar särskilt många idag, men kanske mina barnbarn och generationerna därefter
kan tycka det är lite kul att känna till. Det är ju nämligen för dem jag skriver de flesta av mina
funderingar.
Lika bra att säga det direkt. Någon stor samlare har jag aldrig varit. Inte heller har jag varit
tillräckligt rik för att samla några dyrbarheter. Jag har nämligen aldrig haft det vanliga
samlarmotivet att skaffa en massa ”fina eller unika saker” såsom ett sparkapital vars
förlängning siktar in sig på att öka den egna förmögenheten. Nej, mitt samlande har alltid
varit i det lilla formatet, tillfälligt och utan tanke på möjliga vinster. Mina drivkrafter för dessa
små punktvisa samlaraktiviteter har istället varit av följande slag:
För att delta i byteshandel och lek
Inom denna kategori finns barndomens samlande på små kort med filmstjärnor och Alfabilder
med fotbollsstjärnor. Inte så att jag kom upp i några mängder, men jag var i varje fall med lite
grann i byteshandeln med dessa kort. Leken och bytesprocessen var likartad dagens byte av
Pokemonkort. Likheten gäller förstås också det faktum att det kostar pengar och att därmed
någon sitter och håvar in storkovan på barnens lek.
För att delta i ett tävlande
Det är väl känt, att samlande kan innehålla ett tävlingsmoment där andra samlare är
motståndare. För min del hamnade jag i en sådan löjlig tävling genom mitt fågelintresse i
tidiga tonåren. Till en början var detta intresse bara stimulerat av själva upplevelsen av att se
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fåglar. Efter ett tag hamnade också jag i fällan, att räkna antalet arter jag sett. Därmed var jag
plötsligt med i fågelskådartävlandet om antalet sedda svenska fågelarter. Det kändes inte alls
bra. Även om jag till slut fick ihop omkring 120-talet sedda arter var det ju långt kvar till de
beräknade ca 245 häckande arterna i Sverige. När jag tänkte till om detta samlartävlande
slutade jag med det. Något som kanske flera borde göra som hamnat i liknande samlarfällor.
För att bevara tidsdokument
Under både arbete och ideell verksamhet skapas material som för stunden är viktigt och på
sikt kan vara intressanta speglingar av tider som varit. Detta har jag haft i bakhuvudet när jag
över tid samlat på lite olika ting. Från mina arbeten som ungdomskurator har jag därför på
disketter och i USB-minnen en mängd material som kan berätta om vad, hur och när jag
utförde eller medverkade i olika typer av arbeten. Inte minst har jag bland detta samlat ett
stort material om Brandkatastrofen 1998 och krishanteringen därefter. Jag har också en stor
samling dokument från mitt politiska arbete under 1970-talet och även mindre samlingar av
politiska affischer och märken. Till vilken nytta kan man fråga eftersom de ligger i lådor på
vinden. Oavsett svaret på detta är jag glad för att även ha samlat dessa tidsdokument.
För att njuta
Bokläsandet tillhör njutningarna i livet. Över tid växte vår boksamling över alla breddar. När
våra bokhyllor bågnade av dubbla bokrader på varje hyllplan var det nödvändigt att lämna
över en stor mängd till nästa generation. Så har också skett. Bland dessa fanns även några
små samlingar som givit stor stimulans i livet. Detta gällde den stora mängden politisk
litteratur men också samlingen av alla utgivna kriminalare av Ed Mc Bain. Däremot har jag
behållit min fina samling av historiska böcker och DVD-filmer om historiska skeenden. Tro
det eller ej så har jag också kvar nästan alla häften i den belgiska serien ”Lucky Luke”.
Till njutningssamlandet på senare år hör också min och Evas kärlek till fransk film. Här har
det för vår del inte bara varit tal om att se dessa och därmed samla goa upplevelser i minnet.
Nej, vi har inte nöjt oss med detta, utan också skaffat oss en samling god fransk film på DVD.
2016 hade vi väl närmare hundra sådana och samlandet fortsätter.
För att lämna vidare
Ibland har mitt samlande skett i syfte att lämna vidare till barn och barnbarn någon gång. Till
den gruppen hör tidigare nämnda Lucky Luke, men också de högar av Bamse som finns på
vinden. Ett särskilt samlande att lämna vidare är också allt material jag samlat om yngste
sonen ”Samba-Eriks” fotbollskarriär. Här finns åtskilliga stora pärmar med tidningsurklipp
och videofilmer. Vem som ska ta över dem är inte svårt att räkna ut.
Den för mig viktigaste saken att lämna vidare har ändå varit denna bok, en samling om mig
själv, mitt liv och mina tankar.

141

Böcker har gått vidare
Efter ett flitigt köpande och läsande blir varje bokhylla snart överfull. Skaffa ytterligare
bokhyllor kan vara ett alternativ, men om bostaden inte tål flera finns i första läget bara ett
alternativ. Detta är då inte att slänga eller skänka. Nej, det betyder ett travande i dubbla led på
varje hylldel. Så pågår det några år tills även denna möjlighet utnyttjats fullt ut. I den
situationen måste nog en viss utrensning övervägas. Sagt och gjort, bara att sätta fart på den
smärtsamma processen.
Ett gammalt 24 bands Bonniers Lexikon inköpt under läroverkstiden får först stryka på foten.
Med i samma svep går också ett arvegods, nämligen de åtta skinnbanden av Djurens Värld.
Därefter plockar vi ihop en meter tidsbundna debattböcker i pocketformat. Dessutom lyfter vi
bort all obsolet politisk litteratur. Sen får det vara bra för denna gång. Raskt iväg till Emmaus
med klabbet. När denna första amputation var klar gjorde det ändå inte så ont i nostalgitarmen
som jag trott.
Vi var väl inte helt nöjda med storleken på vårt första hugg så ganska snart blev det ett nytt
försök. Nu packade vi ned ett par kassar av fackböcker och annan mer eller mindre intressant
litteratur från våra yrkesarbeten inom skola och psykosocialt arbete. I en del andra bärkassar
försvann också mindre intressanta noveller och romaner. Denna gång var dock vår tvekan lite
större varför en placering på vinden passade bäst. Där står de fortfarande.
En tredje utrensning skedde några är senare. Denna gång gjordes jobbet med större glädje. Nu
hade vår politiskt engagerade äldste son uttalat intresse av att ta över en hel del böcker. Så nu
gick större delen av kvarvarande politisk litteratur iväg till honom. Dessutom valde han ut en
del klassiker och intressanta romaner. Som allt blev det väl något hundratal volymer. I den
goda samlingen av marxistisk litteratur petade vi också ned några gamla arbetarförfattare. De
kan ju alltid sitta bra även för den nya generationen. Hur som helst, den här bokförlusten
tyckte vi var riktigt meningsfull, som en lyckad stafettväxling ungefär.
Den senaste lilla rensningen har tagit bort vår hög av kriminalromaner. Då blev det ajöss till
alla Sjöwall Wahlöö, Ed McBain, Raymond Chandler, Jan Guillou, GV Persson m fl. Dessa
hamnade också nära oss genom en delning mellan sönerna. I och med detta senaste ingrepp i
vår boksamling känner vi oss rätt nöjda. De riktiga godbitarna och lite till finns kvar. Hela
högen av historisk litteratur är orubbad.
Nu återstår egentligen bara två saker att göra med de ännu goda resterna:
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1. Inte fylla på med alltför många nya böcker, hellre då låna och inte köpa
2. Äntligen läsa ”På spaning efter den tid som flytt”. De sju volymerna har stått och
ropat på mig i 30 år, så nu är det väl snart dags. Får se hur det blir med det.
Visst är det svårt att släppa greppet om sina kära böcker, eller vad tycker du?

Fladdermusfönster
Säkert har många av er någon gång hyrt en sommarstuga eller besökt vänner i fritidshus och
övernattat. En del av er har nog också ägt ett sommarhus eller gör fortfarande. Andra har
kanske vuxit upp på landsbygden eller i ett äldre hus i någon tätort. Oavsett vad som stämmer,
kan du tillhöra en av de lyckliga som sett och mött fladdermöss. Tag vara på den stunden i ditt
inre för du har då mött ett av naturens verkliga under.
Fladdermöss finns i hela världen och sammantaget utgör de med sina 1300 arter 20 % av alla
däggdjur. Ja, just det, de är däggdjur och dessutom de enda flygande däggdjuren i den svenska
faunan. Dessa flygande fenomen, som med sina ultraljud kan jaga föda nattetid, är som art
inga tonåringar. Fladdermöss har funnits på jorden över 50 miljoner år, äldsta fossilen är 55
miljoner år gammal.
De mest mytiska fladdermössen är vampyrerna som kan leva av enbart blod. Sådana finns inte
i Sverige men i Latinamerika. Här lever fladdermössen i första hand av insekter och olika
småkryp. Det samma gäller förövrigt de flesta arter i världen men deras levnadssätt skiljer sig
förstås mycket i övrigt.
Fladdermusens värld består av ljud. De kan se, men det är framför allt med ljud de
kommunicerar och jagar. De är sociala varelser som lever i grupper inom den egna arten.
Vissa grupper i vårt land kan komma upp i något hundratal. I världen är annars rekordet från
grottor i Mexico, där man uppskattat antalet till runt 20 miljoner individer. Alla familjeformer
existerar, allt från monogama förhållanden till att hanar har flera honor. Oavsett familjetyp tar
fladdermöss i allmänhet väl hand om varandra. Skyddar gemensamt mot faror och putsar och
vårdar varandra. Detta gör de under hela sin livstid som kan variera mellan 10 och 20 år.
Nå, varför skriver jag allt detta? Jo, av två viktiga anledningar.
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Den första är att jag vill berätta om, att vi under 80-talets första fem år på nära håll upplevde
fladdermössens liv under vår, sommar och höst. Detta skedde på den gamla smålandsgård vi
då hyrde. Där i en två våningar hög och röd mangårdsbyggnad bodde inte bara vi, utan under
taket hade också en fladdermuskoloni sitt hem. Detta var en alldeles speciell upplevelse.
Dagtid märktes de inte alls. Aktiviteten började med skymningen och pågick sedan till
gryningen. Då var det ett flygande och jagande som kunde vara helt fantastiskt att skåda. Vi
hade verkligen bästa åskådarplatsen för att se detta skådespel. Hörnfönstret till vårt sovrum
vette nämligen direkt mot fladdermössens flygrutt in och ut till bostaden under taket. Både
inifrån rummet och från våra sängplatser kunde vi se de fantastiska flyguppvisningarna. Vår
fina åskådarplats ledde förstås till ökat intresse och därmed läsning om detta uråldriga och
märkliga däggdjur. Kunskapen gjorde som vanligt upplevelsen ännu starkare. Så stark att jag
målade en tavla med utsikt mot sovrumsfönstret. Tavlans namn är just ”Fladdermusfönster”
och ni ser den på bilden.
Den andra anledningen är att jag önskar att ni alla någon gång får se och uppleva fladdermöss
in action. De finns nästan överallt i natur med lövskog och öppna landskap. De finns i gamla
hus, i lador och i sommarstugor. De lever på olika håll i städerna. Ja, över hela landet kan de
beskådas. Så var och en som vill kan alltså få se dem, men det gäller att vara ute under den
mörka delen av dygnet och helst under sommarmånaderna. Förse er gärna med ficklampa och
har ni tillgång till en apparat som kan registrera fladdermössens höga ljudfrekvenser blir
upplevelsen helt otrolig. Ta med mygg- och knottmedel, för där mygg och knott finns kan
också fladdermöss hålla till för att smaska i sig de små insekterna. Ja, så väntar ni och kollar
upp mot skyn. Är ni på rätt plats vid rätt tidpunkt och med lite kunskap i bagaget kommer ni
att imponeras av dessa flygande små däggdjur. Det blir då en stund på jorden då ni kommer
verkligt nära naturen och er själva. Jag lovar.

På spånskivemöblernas tid
Det fanns en tid då ungdomars lägenheter till en del var möblerade med möbler gjorda av
spånskivor. Inte sällan var de egna konstruktioner och mer eller mindre egenhändigt
hopskruvade saker. Det kunde vara bokhyllor, sängbord, sängar, fåtöljer eller bordsskivor på
bockar. Fantasin flödade när pengarna inte räckte så långt. Fanns det lite över kunde Ikea få
ett besök. Hem släpades sedan diverse byggsatser vilka ofta också var av spånskivor. Fanns
det många och nyskapade möbler kunde en liten studentlya under en tid ha en omisskännlig
lätt doft av trä. Inte alls obehaglig utan bara en del av myset.
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I vår lägenhet på Nordhemsgatan i Götet fanns åtminstone en bastant spånskivemöbel. Denna
var en gemensamt sågad och hopskruvad dubbelsäng. Storleken var rejält tilltagen. Vinkeljärn
fanns i överflöd och spånskivor saknades verkligen inte under bottenskivorna Om den var
tung? Jo, det är väl bara förnamnet. Den var helt enkelt för bedrövligt tung, stabil och
svårflyttad.
På denna jätte fanns en enda stor och riktigt tjock skumgummimadrass som täckte hela
sängbotten. Trots det går det inte att säga att underlaget var mjukt. Nej, den stumma hårda
bottnen kändes igenom efter en natts sovande. Men vad gjorde det, vi hade ju unga starka
kroppar och mjuka leder.
Vår spånskivesäng fick vara med i några år. Den överlevde även en flytt nedför backen till
Rosengatan. Sen fick det vara nog. Inte blev sängen kaffeved för det. Nej, förvånande nog
gick den vidare till en kompis, som förhoppningsvis också sov gott på spånunderlaget i flera
år. Med det försvinnandet var det också slut på vårt spånskiveliv. En del bokhyllor står väl
kvar på vinden och påminner om både fattigare och ungdomligare tider.
Någon chans att de ska gå vidare till nästa generation finns inte. Men vem vet, kanske
barnbarnen vill ha en hylla i framtiden så någon får väl ändå stå kvar lite till.

Mina smeknamn
Den lille och lätt knubbige Karl hade precis börjat första klass. Fröken förhörde sig om vad alla
barnen hette och hon ville bestämt få veta alla förnamn.
När det var Karls tur rabblade han lite tyst och snabbt upp alla sina namn.
- Karl, Hubertus, Julius, Leopold.
Fröken häpnade och utbrast:
Oj, vad många fina namn du har och vad kallas du?
"Korven", svarade Karl rappt
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Denna välkända lilla historia beskriver vådan av både frågvisa fröknar och problemet med att
få ett öknamn d v s ett negativt laddat smeknamn. Sådana öknamn har många barn fått lida av
och att kalla någon för ett nedsättande tillnamn ingår inte sällan i mobbning. Tråkigt och
något vuxna alltid måste reagera mot. Jag tänker då inte på alla vanliga förändringar av
förnamnet såsom att Olof blir Olle, Per blir Pelle, Elisabeth blir Lisa o s v. Nej, dessa vanliga
förenklingar av förnamn är inga riktiga smeknamn. För att få den beteckningen fordras att det
handlar om ett extranamn som läggs till övriga namn.
Särskilt vanligt är detta inom idrottens värld. För både barn och vuxna är det då trevligare att
få ett neutralt eller positivt laddat smeknamn som Sven ”Tumba” Johansson, Lennart ”Nacka”
Skoglund, Karl ”Rio-Kalle” Svensson, Leif ”Honken” Holmqvist, ”Samba-Erik” Johansson
m fl. Som synes har dessa smeknamn lite olika ursprung. Det är vanligt med namn som
anknyter till varifrån personen kommer. Ofta är det också smeknamn som säger något om vad
personen gjort eller någon speciell stil eller karaktär. En del namn är dock svårt att veta hur de
tillkommit. Många gånger har de skapats av vänner och kamrater, ibland av fans och någon
gång av media. Ibland kommer smeknamnen från barndomen. Kanske ett yngre syskon uttalat
det riktiga namnet fel. De vuxna har plockat upp det och sen har smeknamnet hängt det med
livet ut.
Har man väl fått ett smeknamn, som man tycker är okej, så är det lika bra att ge upp allt
motstånd mot detta. Det är bara att bejaka sådan namngivning och också använda det om sig
själv. Ett trevligt och talande smeknamn kan rentav vara en tillgång, nästan som ett bra
varumärke. Oavsett hur bra det är behöver man kanske ändå inte gå så långt som att byta sitt
egentliga namn mot smeknamnet som Sven Tumba en gång gjorde.
För min del har smeknamnen genomgått olika faser. I barndomen blev det ibland ”Lasseliten” och i elaka sammanhang med tillägget ”ramlade i skiten, skiten den var lös Lasse blev
en tös”. Detta fungerade dock aldrig riktigt som smek- eller öknamn utan bara som vanlig
retning. En annan smeknamnsliknande beteckning som hängde med rätt länge var ”Lasse i
Åtterås”. Detta var inte mycket att säga om eftersom jag bodde i just byn Åtterås. Dessutom
fungerade det för många som mer igenkännande än mitt riktiga namn, Lars Johansson.
I mitt yrkesliv som barn- och ungdomskurator i skolor i Göteborg har en av mina
grundprinciper varit att avdramatisera kuratorsrollen för eleverna. Detta skedde på många sätt.
En liten del var att slopa användandet av mitt synnerligen vanliga namn och istället
genomgående använda namnet ”Lasse-kurator”. Detta gav också avsedd effekt och under
mitt arbete blev jag därför just ”Lasse-kurator” för nästan alla elever. Alltså inte bara för de
som sökte min hjälp för olika problem. När sedan namnet användes i offentliga sammanhang
av elever, lärare och andra så hakade även media på. Därmed blev jag också ”Lasse-kurator”
för en lite bredare allmänhet såsom den gamla löpsedeln visar.
Detta upplever jag som enbart positivt. Jag trivs med att bli kallad ”Lasse-kurator”. Det
säger något om vem jag är och det gör mig glad.
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Mat jag kan sakna
Jag följde ett tag TV programmet "Historieätarna" med visst nöje. Tittandet berodde inte på
att dess historiska utvikningar, vid sidan av maten, var intressanta eller upplysande. Tvärtom
fann jag dessa alltför ytliga och irriterande. Själva ätandet hade dock sina poänger. Det gällde
både de märkliga rätter de tuggade i sig, de drycker de sörplade på och hur det hela tycktes
smaka. Bakgrund till min förnöjelse av dessa inslag var nog min egen tilltagande ålder. När
man levt i över 70 år är det ju både ett och annat man petat i sig och också lite av varje man
hört tidigare generationer förtärt. Därmed blev det lätt så att programmet stimulerade till
smaklökarnas minnen av både det ena och andra. En del är sådant jag gärna kan vara utan,
annat jag kan sakna. Ni är säkert alla med i svängarna om detta. Lite exempel på både sådant
jag gärna vill slippa och sådant jag kan längta efter kommer här.
På ”slippa-sidan” ska jag inte utveckla något om de gamla förhatliga leverrätterna. Dessa
förbannar jag nämligen på annan plats i boken. Däremot vill jag nu nämna saltsill. Denna
växte min far upp på i statarhemmet på Skåneslätten för över 100 år sedan. Han skyllde alltid
på den myckna saltsillen för att han blev så kort. Kanske inte rätt orsakssamband eftersom
åtminstone två av hans bröder blev relativt ståtliga på samma föda. Hur som helst med det, så
ville pappa, att även jag skulle testa på hans barndoms ”sillakurer”. De matupplevelserna vill
jag idag gärna slippa. Bara tanken på det sträva och salta får nämligen både mun och svalg att
protestera.
Hellre då minnas allt det goda jag kan sakna. Uppvuxen i en jägarfamilj på 1950-60-talet stod
det ju ganska ofta viltkött med olika nyttigheter på bordet. Här talar jag förstås om älgkött
anrättad på olika sätt. Men ännu mera om hare, rådjur och skogens olika fåglar såsom duva
och fasan. Min mamma var helt fenomenal med att tillaga gottigheter av allt detta vilda. I den
stund jag skriver detta vattnas det i min mun av de olika viltsmakerna blandade med
mammaproducerade grönsaker och mammagjorda geléer och såser. Mums, säger jag bara.
Att idag laga måltider av allt det viltkött jag fick för länge sedan skulle vara både dyrt och
svårt. Det är därför sällan aktuellt förutom vad gäller älgkött. Ska jag däremot nämna några
andra gamla rätter jag gärna möter igen faller valet på följande:
Först ut kommer "Fattiga riddare" som smakar bäst under sommaren. Det är inget annat än
lite äldre veteskivor, som doppade i vispat ägg och en blandning av socker och kanel, steks
och sedan äts direkt. För mig gärna med ett glas kall mjölk till, för det var så det gick till en
gång i tiden.
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Den andra nostalgirätten jag skulle vilja sätta tänderna i är "Sjömansbiff". Jag tar nog inte fel
på många år om jag säger att det säkert är minst 40 år sedan jag fick njuta av denna
mammaspecialitet. Jag vet inte riktigt hur den tillagas och jag vill inte ljuga om kunskap om
detta genom att kolla recept. Det jag kan komma ihåg är dock, att tunt skivat kött, troligen nöt,
varvat med skivade potatis och rikligt med lök lades i flera lager i en stor gryta. Tillsammans
med bra kryddat vatten och buljong fick det hela sedan koka sakta under lock en bra stund.
Bara tanken på doften får mig att gå igång. När jag tänker på det påföljande "sjömansätandet"
med lingon och grönsaker är det som att jag är där igen, där vid köksbordet med min frodiga
mamma och knotiga pappa.
Så kommer här min sista minnesrätt och den handlar om "Kåldolmar", men helt utan
kallsipper. Nej, det ska vara med kokt potatis, egna lingon, ättiksgurka och en underbar sky.
Dolmarna, givetvis fixade med färsk kål och en perfekt blandning av blandfärs och ris, står
sedan inne i ugnen till den där gyllenbruna tonen visar sig. Även denna rätt bär jag med mig
från barn- och ungdomen. Tillsammans har väl Eva och jag även senare ibland ordnat med
kåldolmefest. Varje gång känner i varje fall jag glädje i stunden.
Tja, nostalgiexempel på maträtter har jag inte tagit med för att de är supernyttiga utan för att
smakupplevelsen får igång minnet av härliga tider. Tänk efter själv, så finner du säkert
många egna liknande upplevelser.

Du sitter väl inte i sjön?
Det var våren 1968. En härlig försommardag i maj. Eva gick de allra sista veckorna före sin
studentexamen på gymnasiet i Halmstad och jag hade just muckat från I 12 i Eksjö. I väntan
på Evas stora dag och för att ställa upp för hennes föräldrar åtog jag mig att skrapa och måla
om hela det stora boningshuset. Det var ett tufft jobb över flera veckor, men vid gott väder var
det ett riktigt drömjobb.
Medan jag höll på med måleriet arbetade mina blivande svärföräldrar med annat viktigt
på gården. I ett lant- och skogsbruk finns ju alltid en massa att göra. Det tar liksom aldrig slut.
Evas mamma, Hildur, pysslade med den stora trädgårdens planteringar och pappa, Rudolf,
körde hem massaved.
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Just den här dagen hämtade han de stora stockarna från andra sidan gårdens lilla sjö. Det var
förmiddag och vår överenskommelse var att han skulle ropa till mig tvärs över sjön när han
ville komma hem för lunch. Jag skulle då sluta måla och hämta honom genom att ro över med
ekan. Smidig metod som vi testat med framgång innan.
Denna gång ropade han dock tidigare än vanlig lunchtid att han ville bli hämtad. Jag tänkte
inte så mycket på att det. Han hade väl sina skäl så jag lommade ned till båten och började ro i
lugn takt med riktning motsatta stranden. Jag hade väl kommit halvvägs, när jag hör hans
höga rop igen
- Kommer du inte snart?
- Jo, men du sitter väl inte i sjön, ropade jag.
- Jo, det gör jag, skynda dig och kom, hördes ett högt rop tillbaka.
Först nu började jag ana oråd. Tidpunkten han ville hem, att han inte stod och väntade vid
stranden och hans höga rop talade för att något hade hänt.
Med snabba årtag var jag framme vid stranden och klev upp i skogen. Ett tiotal meter in såg
jag hästen men ingen Rudolf. Oron i mig ökar och framme ser jag vad som hänt. Där ligger
min då blivande svärfar med ett smalben uppenbart helt avbrutet.
- Jag var oförsiktig. Hästen ryckte till och stocken svängde rakt på benet. Jag hann inte
undan. Du måste bära ner mig till båten och ro hem mig, sa han helt lugnt trots sin
svåra belägenhet
Jag svarade, både andfådd och uppskrämd.
- Hur då, måste vi inte spjälka först?
- Nej, det skiter vi i. Tag mig på din rygg och bär mig ner. Det måste gå, blev svaret
Jag lyckades resa honom på det hela benet och få upp honom på ryggen. Vägen ned till båten
kändes milslång. Han var tung och marken våt och ojämn men jag var stark så snart hade jag
fått ner honom till ekan. Inte någon gång under hela förflyttningen hörde jag något gnyende,
stön eller skri av smärta. Detta trots att det dinglande avbrutna benet måste smärtat
fruktansvärt. Väl i båten och ute på sjön, sa han:
Tack så långt. Ropa inte till Hildur vad som hänt förrän vi är i land. Hon blir bara
orolig. Sen hämtar du en skottkärra och kör upp mig till trädgården. Då säger vi till
henne vad som hänt och du ringer efter taxi.
Sagt och gjort. Så blev det vilket var så typiskt för denne urstarke och lugne man. Omtanken
om hustrun först fanns alltid där.
Strapatserna var dock inte över med att han kommit i land och att jag brädspjälkat benet. I
brist på ambulans var det en gammal rymlig Volvodroska som fick duga. Problemet var dock
att föraren redan i telefon varnade för att han hade dåligt hjärta och vare sig kunde hjälpa till
att bära eller köra fort. Så när han till sist anlände blev det för mig att lyfta in Rudolf i bilen
och följa med de dryga sju milen till Värnamo lasarett. Färden gick långsamt och ryckigt. Jag
var under resan faktiskt mer orolig för chaufförens hjärthälsa än för Rudolfs bensmärtor.
Efter en evighetsfärd kom vi till slut fram till Värnamo. Rudolf blev snabbt omhändertagen
och slutet gott allting gott.
Varje gång vi sedan talade om denna dramatiska händelse var det dock inte benbrottet och
färden över sjön Rudolf fäste sig mest vid. Nej, det var den riskfyllda resan med den
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hjärtsjuke chauffören till sjukhuset som för honom var mest allvarlig. Det kunde ju hänt
chaffisen något.
Sådan var han, min svärfar. Han tänkte alltid på andras väl först. Av den och många andra
orsaker saknar honom mycket än idag.

Ingefärssug
Ingefära är, som vi alla vet, en omistlig del i många maträtter. Den är i synnerhet en mycket
viktig ingrediens i olika asiatiska maträtter. Den del av växten som vi använder är roten.
Denna kan torkas och malas och som sådan är den en viktig del i olika bakverk, exempelvis
pepparkakor. Den ingefära vi i allmänhet använder vid matlagning i vårt eget kök är gamla
men färska rötter. Vi skär eller river dem för olika rätter. Ett annat ingefärsområde är att ha
den i te och i drycken Ginger Ale är den förstås en självklar del.
Den som googlar på ordet ingefära får fram en massa information om dess påstått fantastiskt
hälsofrämjande effekter. Det finns inget ont som inte ingefäran biter på. Den sägs vara bra för
matsmältningen, fungera avslappnande, stimulera blodcirkulation, stärka immunförsvaret,
vara slemlösande, mildra migrän, sänka blodtrycket och mycket annat bra. Ja det är ingen hejd
på hur underbar ingefäran är, helt enkelt en ren och skär medicin som dessutom är god. Några
faror tycks inte finnas med denna underväxt. Eller hur är det med det?
När jag efter många års snusande bestämde mig för att sluta med den lasten sökte jag först de
traditionella sätten. Först testade jag diverse nikotinmedel från Apoteket. Men av det förstod
jag dels att detta skulle bli dyrare än snusning och dels att jag troligen skulle bli beroende av
dessa istället Därefter försökte jag komma över snussuget med att tugga tuggummi. Detta var
helt värdelöst. Jag bet mig i kinderna och fick ont i käkarna av tuggandet. Så vad skulle jag
göra i min kamp mot snuset. Jo, nästa hjälpmedel skulle bli just ingefära. Jag fick rådet av en
god vän som hade använt detta när han slutade och som vid återkommande snussug tog till
ingefära och vips försvann suget.
Sagt och gjort. Jag googlade och såg ingefärans fantastiska hälsoeffekter så det var bara att
köra på. Metoden byggde på att använda färsk ingefära. Skära upp små bitar och sedan precis
som snus stoppa den under läppen. Det dröjde inte länge för än jag upptäckte att detta faktiskt
fungerade. Suget efter snus var som bortblåst. Så jag fortsatte istället med att ständigt ha nya
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färska ingefärsbitar i munnen. När dess effekt avtagit svalde jag ned resten därför jag trodde
att också det skulle vara bra. Ingefära var ju så nyttigt. Detta skulle jag dock inte ha gjort.
De stora mängderna stark ingefära jag fick i mig påverkade magsäcken negativt. Efter något
halvår började jag må tjyvtjockt. När kraftig feberfrossa och illamående också dök upp bar det
av till akuten. Efter ett tags sölande upptäckte man att jag hade en kraftig infektion i magen.
Ingefärsmissbruket med ett ständigt sväljande av denna starka krydda hade inneburit
allvarliga skador på magsäcken. Det var till och med så illa, att det var nära allmän
blodförgiftning. Hur det gick sedan berättar jag om i den efterföljande funderingen om en
”Surrealistisk sjukhusvistelse”.
Allt blev en viktig läxa. Erfarenheten inpräntade vikten av att försöka sluta med snus och
annat tobaksanvändande utan diverse hjälpmedel att stoppa i sig. Det inträffade betydde också
lärdomen, att även om en växt framställs som väldigt positiv för hälsan så kan en för stor
användning slå över i en negativ motsats. Detta gäller i varje fall för den goda ingefäran.

Surrealistisk sjukhusvistelse
Av min stora ingefärskonsumtion hade en massa sörja trängt ut ur tjocktarmen och jag hade
fått en allvarlig infektion. Utan åtgärd i tid hade problemet blivit livshotande. Jag var därför
tvungen att stanna ett tag på sjukhuset. Läkarna var väl tveksamma till förklaringen om
ingefära, men kunde inte heller finna någon annan orsak. Hur som helst med detta, så
bestämde jag mig för att under den dryga veckan jag var inlagd göra täta noteringar om vad
jag utsattes för, upplevde, hörde och såg. Dessa noteringar samlade jag i en liten Rapport från
ett sjukrum.
Ur denna rapport, som beskriver en rent surrealistisk sjukhusvistelse, ska jag bara nämna
några allmänna punkter.
Där fanns en stark personal. De jobbade och slet i en arbetssituation som emellanåt präglades
av rent kaos. Det var i sanning intressant att i dimmorna av sjukdomen följa dessa märkliga
processer och möta detta persongalleri. För att kunna hålla isär dem gav jag dem egna små
smeknamn. Där fanns undersköterskorna: ”Glada Jenny”, ”Goa Medelpads Gun”, ”Leende
Bosnien-Adna”, ”Jonny-Tvärhand”, ”Småslarvige Robert” och ”Fot-Gunnel”. Sedan var där
sjuksköterskorna: ”Elaka Danuta”, ”Rejäla utarbetade Camilla” och ”Natt-Viktor”. Dessutom
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fanns överläkaren ”Löftes-Stig” och underläkaren ”Runda Anna”. Den senast nämnda var min
läkare.
Arbets- och vårdmiljön var verkligen inget att skriva hem om. Sällskapsrummet var ett
kombinerat slö-TV-tittande-rum, matrum och besöksrum. Trevligt, men dess olika funktioner
gick inte ihop. Maten var ordinär ”bambamat” om än riklig. I sjukrummet var det mycket
trångt. Vid hektiska stunder var allt ett enda kaos, med spring och prat hit och dit. Rycka in
här rycka ut där. Ideliga omflyttningar skedde beroende på hur sjuka patienterna var. Exempel
på detta var när en 85-årig kvinna skjutsades från ett enkelrum till vårt trebäddsrum där två
herrar redan fanns.
Vårdparadoxen var starkt närvarande och nästan outhärdlig. Här kom jag in sjuk och
omedelbart försämras hela tillvaron även på en rad andra sätt. Jag trängdes direkt ihop med
två-tre andra sjuka, helt främmande, personer. I ett nafs befann jag mig i ett rum där samtliga
övriga var kvinnor. Någon dag senare blev könsfördelningen omvänd. I rummet där jag skulle
bli frisk var det sedan ett ymnigt snarkande, pratande, pruttande och telefonerande. Hela
miljön var störande, illaluktande och påträngande. Det ständiga hörandet om andras
sjukdomar och seendet av andras kroppsdelar var bara för mycket. Kort sagt hela situationen
kändes som en enda lång våldtäkt på integriteten. Detta skedde i en situation då jag själv och
övriga patienter var sårbara och i någon var nästan försvarslös.
I allt detta kan hända en mängd olika oroande saker. I mitt fall kom t ex plötsligt personal
från en annan avdelning med en patient och skrek till min läkare, ”Runda Anna”, ”Nej, vi vill
inte ha dig som läkare”, sedan rusade de bara iväg. En unken ton av invandrarfientlighet
spred sig i rummet av detta. Det oroade också, att vissa hade handskar vid provtagning och
sprutgivning medan andra inte hade det. En kan undra vad som egentligen gällde? Plötsligt
visade det sig också att säkerheten inte var bra. Två unga pojkar fick drälla runt i korridoren
och in i rummen utan att någon frågade om deras ärende på en lång stund. Tack och lov
tycktes de ha legitim anledning till sitt besök.
Kaos med olika besked. Under hela vistelsen duggade det tätt med besked och kontrabesked.
Så här gick det på hela tiden:
- Vi kan ta dräneringen, nej det kan vi inte, jo det kan vi, nej det får vänta, nu tar vi det
- Du ska på ultraljud, nej det ska du inte, jo det ska du.
- Kirurg ska ta ut dräneringen, nej det behövs inte
- Dessutom en rad olika meningar om sjukdomens orsaker varav enda rimliga slutsatsen
var att de inte visste. Min teori om det frätande ingefärssnusandet var därmed lika god
som läkarnas.
Lärdom, rusta dig väl, håll igång om du kan.
När du väl kommit in, fått en säng och behandlingen påbörjats gäller det att, om du orkar,
hålla igång på olika sätt. Då har du möjlighet att bli både frisk och slippa skador från
sjukhusmiljön. Mina råd är därför: Se till att få frisk luft från fönster. Ta rejäla promenader i
korridoren. Håll dig ren. Inta din mat i sällskapsrummet. Använd hörselskydd, gärna även
hörselkåpor. Ta en liten radio med dig. Ha med en eller flera goda böcker. Ta med dator och
mobil och gärna egen WiFi. Reglera besöken så att de inte blir för många och tröttande.
För hur vi än vrider och vänder på patientsituationen så gäller det att sätta upp två mål
1. Att bli botad och frisk
2. Att undvika att annan medicinsk eller mental skada uppstår av sjukhusvistelsen
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Pojkar på nytt
Jag tillhör ett utdöende släkte. Det består av de män som fullgjort den allmänna värnplikten
och därefter också varit inkallade till ett antal repetitionsövningar. Den värnplikten, som alla
unga män var tvungna att medverka i, lades ned i slutet av 1990-talet. Samma öde drabbade
den s k repmånaden. Numera är repövningar åter aktuella, men då bara för det fåtal som
genomgått den numera frivilliga soldatutbildningen. Dessutom finns tankar i en ny utredning
om att i framtiden återinföra värnplikten. Så det min generation män fått gå igenom kanske
kommer åter för dagens unga både män och kvinnor. Det är inget de bör ropa högt av glädje
över.
För min del var det infanteriet och utbildning för granatgeväret ”Karl Gustav” som gällde på
1960-talet. Platsen för detta var I12 i urtrista lilla regementsstaden Eksjö. Efter en skada
lyckades jag till slut få tiden begränsad från 13 till 11 månader och från underbefäl till
"halvmalaj" i en s k målpluton. I och med denna nedklassning trodde jag att mitt militära liv
var slut för gott.
Jag blev därför inte så lite förvånad när jag i 40-årsåldern fick brev om att inställa mig till
repövning. Denna gång gällde dock inget av det jag varit med om under grundutbildningen.
Jag skulle inte inställa mig i Eksjö för att träna med mina kompisar i granatgevärsgruppen
eller i målplutonen. Nej, nu var det I15 i Borås som skulle ta emot mig och där väntade inget
av vad jag lärt mig tidigare. Nu skulle jag göra en repmånad som skyttesoldat med
automatkarbinen AK 4 som främsta beväpning. Alltså uppgifter som var ganska okända och
ett vapen jag aldrig burit och än mindre skjutit med. Snacka om repetition, snacka om
märkligt användande av resurser.
Jag ska dock inte klaga. Det blev fyra vackra, varma, lata och roliga höstveckor. Efter diverse
övande i Borås bland obekanta män i medelåldern bar det av till manöver innebärande ett
låtsaskrig i Halland. Det som då hände gör att filmen "Repmånad" framstår som en mindre
straffskola.
Min skyttegrupp, som nu visade sig bestå av idel trevliga och avspända herrar, hamnade i
Halmstad. Där var vårt uppdrag att bevaka och skydda en del av hamnen och i synnerhet en
där belägen luftvärnskanon. Denna låg långt ute på en smal pir och förutom möjligen via
vattnet, var det ingen som kunde komma dit ut utan vår upptäckt. Ett rejält taggtrådshinder
rakt över piren förhindrade också överraskande besök.
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Där hade vi så vårt läger i solskenet under en dryg veckas tid. Snabbt förvandlades vi alla till
unga pojkar där vårt reservbefäl var den som tog ledningen över trevligheterna. Med hans
yrke inom rättsväsendet hade han en bred bekantskapskrets. I denna fanns också en del av de
reserv- och fastanställa officerare som hade direktinsyn i hela manöverns förlopp. Detta drog
han sig inte för att utnyttja. Han tycktes därför veta exakt när och hur något skulle hända och
när vi därför behövde vara redo och det var inte många gånger. All övrig tid, vilket var 90%
av all tid, kunde vi göra annat kul.
Med en smart fördelning av våra mannar blev det dagtid gruppvisa bad- och affärsutflykter.
Kvälls- och nattetid kunde vi besöka olika dansställen. Några pyste också hem för kortare
besök. Dessutom festade, spelade och dansade vi rejält ute i vårt läger. Ja, det var verkligen
ett tjo och tjim och skrattande utöver det vanliga.
Sen kom så inspektionerna och övningsanfallet mot vår postering. Naturligtvis var vi då
beredda och taggade på alla sätt. Det blev beröm från övningsledningen för det försvar vi
byggt upp. Anfallen som sedan kom kunde vi lätt avslöja och det blev då förstås nya lovord
för att vi hade skött oss så bra.
Ja där ser man vad en bra underrättelseverksamhet och en riktigt trevlig och avspänd
arbetsmiljö kan betyda för resultatet.

Utsatt för falsk anklagelse
Emellanåt händer det att en enskild person blir falskt anklagad för brott eller ett klandervärt
beteende av något slag. Detta gör ont, mycket ont för den som blir utsatt. Många gånger kan
även hens närstående drabbas. Särskild stor skada blir det när den falska anklagelsen sprids av
media och på nätet. Då kan, i de svåraste fallen av falskheter, det betyda att hens hela tillvaro
rasar. Detta kan ske trots att anklagelserna sedan avslöjas vara rena påhitt och falska. Skadan
är liksom redan skedd då anklagelsen fått offentlighet. Jag har en gång utsatts för sådan falsk
anklagelse och vet hur oerhört obehagligt och påfrestande det kan vara.
Under ett antal år arbetade jag på Västra Götalands Länsstyrelse och enheten för jämställdhet
och integration. Min uppgift var att samordna Länsstyrelsens arbete mot hedersrelaterat våld
och förtryck. Enligt många bedömare gjorde vi då starka och viktiga insatser med denna
uppgift. Mycket kunde dock ha förstörts och ifrågasatts av den falska anklagelse som då
riktades mot mig.
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Vid min promenad till arbetet fastnade mina ögon på en löpsedel från en av morgonens
gratistidningar. På denna tutades ut i stora bokstäver om sexuella trakasserier på
länsstyrelsens jämställdhetsenhet. Av överraskning och nyfikenhet tog jag förstås en tidning.
När jag så läste reportaget förstod jag direkt att det var jag som anklagades. Mitt namn
nämndes visserligen inte, men det framgick klart, att den som ansågs bete sig klandervärt var
mannen som ansvarade för arbetet mot hedersförtryck. Alltså ingen läsare, som kände till mitt
arbete, kunde undgå att förstå att allt pekade mot mig. Indirekt anklagades också min
kvinnliga chef, som av den intervjuade i artikeln ansågs motverka jämställdheten inom
arbetsenheten.
I artikeln framgick att den kvinna som riktade sina anklagelser mot mig, hade arbetat som
vikarie på länsstyrelsen och på samma enhet som jag. Av detta kunde jag och många andra
förstå vem det var som stod för den falska anklagelsen. Det var en vikarie som i flera
avseenden ställt till stora problem i arbetet och därför inte fått förlängt vikariat, något hon
starkt hade önskat. Min omedelbara tanke var förstås att hon ville hämnas för att hon inte fick
jobba vidare. Nu ville hon därför ta hämnd både på mig och jämställdhetsenheten.
Vad var det då för sexuella trakasserier den här personen anklagade mig för? Jo, hon som
ansåg sig utsatt angav endast två skäl till sitt påstående.
- Ena skälet var att jag i något sammanhang skulle ha sagt till henne, att hon inte skulle
rynka pannan så mycket
- Det andra skälet var, att hon känt sig tvungen att ge mig en kram i samband med att
arbetsenheten gratulerade mig på min 60-års dag
Inga andra exempel nämndes som underlag för hennes och tidningens anklagelse om sexuellt
trakasseri. Inte heller i den fortsatta processen framhölls något annat klandervärt.
Trots den uppenbara tomheten i anklagelsen drogs nu hela apparaten igång. Det blev för min
del både utredande förhör med min chef och med länsstyrelsens direktör. Facket kopplades
förstås också in. Dessutom visade det sig, att vikarien anmält mig till Jämo för den påstådda
sexuella trakasseringen. Detta ledde även till att jag blev inblandad i den myndighetens
utredning i ärendet.
Tack och lov var det inga seriösa medier som hoppade på tåget med anklagelserna i
gratistidningen. De såg naturligtvis direkt att den kvinnan inte hade några som helst hållbara
argument för påståendet om sextrakasserier. Att det osanna påhoppet funnits i en liten
gratistidning var dock illa även det. Det betydde ju att många ändå läst den falska anklagelsen
och därmed kunde börja ifrågasätta mig och mitt arbete. Inte heller detta hände utan tvärtom
var det många som hörde av sig till mig med stödjande och uppmuntrande ord. De hade direkt
insett att det var falska påståenden. Detta kändes gott och det ska dessa stödjare ha ett varmt
tack för.
Hur slutade då denna historia?
Ja, naturligtvis blev det så att klaganden inte någonstans och av någon fick stöd för sin
anklagelse mot mig. Jag rentvåddes fullständigt av både facket, länsstyrelsens ledning och av
Jämo. Hennes hämndaktion mot mig och mot enheten för jämställdhet och integration hade
genom detta misslyckats. Men trots att falskheten avslöjats hade den ändå medfört skada.
Istället för att lägga all kraft på arbetet mot hedersförtryck tvingades jag under en tid ägna mig
åt den skit hon kastat mot mig. Istället för att känna arbetsglädje och energi smög sig ett tag
en otrevlig oro in i mitt liv. Med stöttningen från arbetskamrater, externa medarbetare och
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nära och kära så blev inte mitt illamående särskilt långvarigt. Jag klarade mig helt enkelt
helskinnad ur denna tråkiga historia. Så väl går det tyvärr inte för alla andra som blir falskt
anklagade.

Bestulen
På julaftonen 2016 rånades en 75-årig kvinna på en gata i Linköping. Hon överfölls av fem
män som stal hennes väska. Ja, så löd nyss en liten notis i nyhetsflödet. En ynklig och feg
handling mot en försvarslös person. Ett tjyvaktigt agerande som naturligtvis inte bara berövar
kvinnan värdesaker utan också skadar hennes tillit till andra människor.
Jag blir sällan upprörd och ilsken när kriminella rånar eller gör inbrott i banker eller andra
penningstinna företag. Sådana, i och för sig oacceptabla handlingar, riktar sig inte mot någon
enskild människa och dennes inarbetade och sparade egendom. Det är ju inte precis några
fattiglappar som då lider skada. När jag däremot ser eller hör om inbrott, rån och stölder som
drabbar helt oskyldiga enskilda blir jag arg. Alla sådana brott är i min värld både avskyvärda
och ynkliga. Den inställningen gäller för mig oavsett vad som tas och oavsett hur stort
penningvärdet är på det stulna.
I juletid och annars när folk lämnar sina hus och lägenheter är tjuvarna som mest aktiva.
Människor kommer in och hemmet är upp och nervänt. Pengar och smycken är borta och det
är illa. Värst är nog ändå det övergrepp som skett mot den egna integriteten när en helt okänd
och avskydd person rotat runt i det mest privata. Har dessutom något tagits som har speciellt
affektionsvärde känns övergreppet ännu värre.
För vår del har vi än så länge sluppit påhälsning i vårt hem. Däremot har inbrott skett i vår
kolonistuga. Inget värdefullt försvann eftersom inget sådant fanns där just då. Blotta känslan
att någon ändå varit där var otrevlig nog.
Än mer ansträngande är det förstås att bli bestulen på saker en bär på sig eller bara lägger
ifrån sig en kort stund, en handväska, en plånbok, mobil, smycken eller annat personligt. När
det sker genom rån och hot blir det ett allvarligt övergrepp på det egna jaget. Det kan för lång
tid ge en otäck otrygghet. Sker stölden genom ett obemärkt tillgrepp på något sätt är känslan
av förnedring där. Inte ovanligt är då också att en blir förbannad på sig själv. Hur kunde jag
vara så naiv, så ouppmärksam så att stölden fick ske, går resonemanget.
Det senare har inträffat för mig några gånger. En av dessa stölder skedde i mitt kontor på
Angeredsgymnasiet. Som vanligt hade jag hängt min jacka i ett hörn bakom mig i rummet. In
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kommer en grupp okända killar, vilket i och för sig skedde ibland, så jag reagerade inte på
det. En av dem satte sig i besöksstolen och framförde sitt för stunden helt berättigade enkla
ärende. Under tiden stod hans polare runt och bakom mig. När så samtalet var slut gick
allihop lugnt ut. Inte hade jag någon misstanke om att de tagit min plånbok ur jackan bakom
min rygg. Detta upptäckte jag inte för än några timmar senare då jag skulle gå ut.
Blev jag arg? Ja, men mest på min egen naivitet att ha bjudit på möjligheten att stjäla. Visst
spärrade jag och gjorde polisanmälan, men jag kunde ju inte identifiera vem som haft de långa
fingrarna och grabben jag talat med var förstås helt oförstående. Till slut fick det bero. Det
gick väl ett par månader så fick jag tillbaka ”pluskan”. Den hade hittats bakom skolan av en
hund. Självklart var den tom, men några personliga foton fanns kvar. Tyvärr var de blöta och
därmed förstörda. Denna förlust av något så personligt som minnesvärda foton på Eva och
sönerna var nog värst.
En annan typ av stöld, som åtskilliga varit utsatta för, är de som gäller olika fordon. Vem har
inte blivit av med en cykel. Två gånger har det hänt mig. Sen har vi det som är lite värre, att
bilen inte är kvar där den parkerades. Detta har drabbat oss vid ett synnerligen olämpligt
tillfälle.
I vår, då ägda Mazda tuffade vi ned till Malmö för att se en allsvensk söndagsmatch med Erik
på plan. När matchen var över var det dags att resa de 27 milen hem till Götet. Ingen bil fanns
att finna där vi parkerat. Vi tog det lugnt och sökte vidare för kanske vi glömt var den ställts.
Nejdå, det var inte tal om glömska. Någon hade tagit vår gamla bil. Vår oro över att inte
komma hem ökade och polisen kontaktades. Då vi uppgav bilmärke och bilmodell sa polisen
omedelbart, att när det är en Mazda visste de var de skulle leta. Vi väntade väl bara någon
halvtimma så hörde polisen av sig igen. De hade hittat vår bil och en kvart senare var vi på
väg hemåt. Där hade vi tur och bra jobbat av Malmöpolisen, tyckte vi.

Storpartipampar sätter stopp
De uppgifter jag hittills jobbat med i Göteborg hade jag löst på ett mycket bra sätt. Ja, t o m så
bra att detta hade uppmärksammats på riksnivå. Särskilt lyftes fram att jag gjort goda insatser
i samband med Brandkatastrofen i stan. I samband med att mitt arbete fått erkännande från
olika organisationer och nationella myndigheter tyckte många att jag borde ta mig an större
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uppgifter. De tyckte att jag borde söka och ta en chefsbefattning i en splitter ny kommunal
verksamhet. Denna bestod av ett nytt gymnasium som främst skulle arbeta med ungdomar och
då synnerhet de som halkat efter i skolan eller av annan anledning inte kom in på gymnasiet.
Efter sedvanliga ansökningsprocedurer med många sökanden och olika utsållningsrundor var
jag till slut kvar som enda alternativet. Personalfacken inom den nya verksamheten stödde
min kandidatur. Den fackliga avdelningen för chefer var överens med facket och förordade
mig till denna nya chefspost. Den högste chefstjänstemannen för gymnasierna, där jag skulle
basa för en ny enhet, stödde också utnämningen av mig. Så allt tycktes klappat och klart. Jag
skulle få jobbet med ett stort stöd från både personal och chefer.
Men så skulle det inte bli. Tvärtom! Utnämningen skulle, som reglerna kräver, beslutas av den
politiska nämnden och dess ordförande. Hon vägrade dock att acceptera mig. Till en av mina
tidigare chefer på min arbetsplats, Angeredsgymnasiet, framhöll hon att "Lasse Johansson
aldrig skulle få en sådan chefstjänst så länge hon hade inflytande". Istället för att utse mig
till rektor för nya gymnasiet skulle anställningsproceduren göras om.
Min fd chef, som både stöttat min ansökan och förordat mig till tjänsten, var både förvånad
och ledsen över att en företrädare för det parti han själv tillhörde kunde agera så vidrigt.
Aldrig tidigare i sin yrkesverksamhet hade han mött en sådan uppenbar politisk stämpling mot
en enskild person. Än värre blev det när han dessutom förstod, att stoppet egentligen berodde
på att det var hans eget partis och Göteborgs starke man som låg bakom stoppet. Denne
ogillade helt klart både mig, mina politiska åsikter och min gärning så illa att han sagt stopp.
Det var som om den store bossen ville hämnas och detta trots att jag inte varit politiskt aktiv
på över 20 år och inte varit med i och stört det socialdemokratiska partiet på över 30 år.
Det negativa beskedet, att jag vare sig skulle få den sökta chefstjänsten eller någon annan
chefspost i kommunen, tog jag förstås med ro. Med min kännedom om ”Storpartiets” och dess
företrädares ofta visade maktfullkomlighet blev jag inte alls förvånad över det som hände.
Många andra var däremot upprörda och förbannade. De tyckte jag skulle gå vidare i frågan.
Min uppfattning var dock, att det fanns viktigare saker att göra än att ödsla tid på
socialdemokratiska partipampars dumhet och politiska långsinthet.
Det enda jag gjorde var att jag beklagade att jag inte fick utföra det jobb många visste att jag
skulle klarat väldigt bra. Med det konstaterandet gick jag vidare med högburet huvud och
med nya utmaningar och arbetsuppgifter. Detta har jag aldrig ångrat.
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Då hade jag tur
Bilkörning tillhör en av de farligare verksamheter man kan hålla på med. I biltrafiken i
Sverige dödas varje år drygt 250 personer och tusentals skadas allvarligt. Olyckorna är av
olika typer. Det är singelolyckor, krockar av olika slag, olyckor med bilar och gående eller
cyklister, viltolyckor och annat. Orsakerna till olyckorna är också väldigt olika. Den
mänskliga faktorn ligger bakom största delen, men även osäkra vägar och bristfälliga bilar
kan finnas med i bilden. Det är också väl känt att vad gäller den mänskliga faktorn kan
alkohol och ett allmänt aggressivt körsätt spela stor roll.
Under mitt livs bilkörande fanns i tidig ungdom ett par små incidenter där mina egna misstag
var främsta orsaken till vad som hände. Vid ett tillfälle bedömde jag bredden på en bro fel.
Detta ledde till att den mötande lastbilen skrapade upp min bils högra sida. Ja, just det på den
tiden gällde vänstertrafik. Korkat av mig helt enkelt. En annan gång lekte jag rally på en
grusväg och slirade ned i ett dike där fem meter av taggtrådsstängslet åkte i backen och bilen
sargades illa på sidan. Dumdristigt naturligtvis. En tredje incident var då jag väjde för
utspringande hund, hamnade vid sidan av vägen och över en sten som skadade underredet.
Det var en okey reaktion vid tillfället, men om jag kört lite saktare hade jag inte behövt hamna
i trångmål.
Sedan har mitt bilkörande för det mesta skett i lugna former och utan risktagande. Bilarna har
varit säkerhetsmässigt välfungerande och hastigheten har jag anpassat efter vägunderlag och
vägtyper. Under alla år, då barnen nästan jämt satt med i bilen, var ju säkerhetskörning den
stora ledstjärnan. Trots det måste jag erkänna att bältningen av barnen i baksätet i början av
1980-talet hade brister. Något jag idag är mycket självkritisk till även om det aldrig hände
några tråkigheter på grund av bristande bältning. (Lag om säkerhetsbälten i baksätet kom först 1986).
Noll alkoholpåverkan vid bilkörning har alltid varit viktigt för mig. Det är dock så, att det inte
bara är alkohol som kan sätta ned omdöme och reaktionsförmåga. Trötthet, stress och allmän
okoncentration i stunden kan leda till liknande tråkiga misstag.
Jag vet för det har hänt mig.
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1980 arbetade jag ett tag extra som anläggningsarbetare. I samband med det köpte jag en
begagnad Mercedes diesel för en liten penning. Bekväm bil och billig i drift. Diesel fanns ju
på jobbet. Efter en tröttsam arbetsdag var jag på väg från jobbet. Solen sken och jag var trött
och hade bråttom hem.
Efter en kurva fanns lite länge fram ett rödljus och efter detta ett spårvagnsspår som passerade
under en bro. Mellan gatuplanet och bron syntes himlen och kvällssolen. När jag så kom där,
med tankarna någon annanstans, fick jag den nedgående solen rakt i ögonen. Jag blev bländad
och såg inte rödljuset. För sent upptäckte jag att en spårvagn passerade framför mig i god fart
och därför dammade jag rakt in i vangsidan. Det blev en rejäl smäll, bilen förvandlades till
skrot och spårvagnen skadades kraftigt. Tack vare säkerhetsbältet klarade jag mig utan några
allvarliga skador.
Efteråt kunde även polisen konstatera att solljuset var ett problem, men att detta inte tog bort
mitt ansvar för vad som hänt. Jag fick bita i det sura äpplet med böter. Rätt åt mig, faktiskt.
Straffet spelade ju ingen roll eftersom jag naturligtvis var glad över att jag kommit oskadd ur
krocken. Det hängde ju på ett ögonblick att spårvagnen istället kört på mig på förarsidan. Om
det hade skett hade jag med stor sannolikhet aldrig kunnat skriva det här och inget annat
heller för den delen

När det osannolika ändå händer
I den numera ohämmade och aggressiva reklamen för olika spel tutas ut om att chanserna att
vinna högsta vinsten är stora. Det låter precis som om det bara är att satsa, så blir man
stormrik. Verkligheten är ju en helt annan. Sannolikheten för att vinna högsta vinsten på
turspel är ju i allmänhet försvinnande liten. Eller vad sägs om följande chanser för att nå
högsta vinsten:
Joker 7 rätt – en på 10 miljoner, Vikinglotto 6 rätt – en på 12,27 miljoner. Lotto 7 rätt – en
på 6,72 miljoner och Måltipset, som ju går att liknas vid rent turspel, 8 rätt – en på 5,85
miljoner. Visst kan man invända, att vinstchansen ökar ju mer man satsar, men trots detta blir
chansen alltid väldigt liten. Sannolikheten för att dra hem högsta vinsten är därför alltid
minimal eller i varje fall väldigt låg.
Ändå händer det att det osannolika sker. Det gäller i spel såväl som i livet i övrigt. När en helt
osannolik händelse i livet ändå inträffar betraktas denna ibland som tecken från någon gudom
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eller från någon annan värld. Då glömmer en lätt, eller förtränger, att det fullständigt
osannolika faktiskt ändå kan ske någon enstaka gång. När det så sker är det inget övernaturligt
med det. En hel del av oss har säkert sådana osannolika händelser att berätta om. Jag ska här
dra en av mina och den innehåller inte en utan två osannolika händelser efter varandra.
Här kommer den:
Vi syskon har aldrig högtidlighållet våra avlidna föräldrars födelse- eller dödsdagar. Förra
året var det t ex. tio år sedan min mamma, Kerstin Johansson, avled och vi barn hade inga
särskilda planer inför detta. Väl inne i veckan då tioårsdagen inträffade hände dock saker
som fick även mig att haja till.
Först kommer under måndagen i denna vecka ett feldistribuerat brev hem till mig. På detta
stod adressaten: Kerstin Johansson, med samma gatuadress som vår men inte med rätt
nummer. Alltså var det ett brev till någon med min mammas namn som delats fel just i denna
känsliga vecka. Sannolikheten för detta sammanträffande torde vara hur liten som helst. Men
det räcker inte med detta.
Som den vän av ordning jag är så öppnar jag inte brevet utan försöker förstås rätta till felet.
Med brevet i handen går jag därför ned till postkontoret i ATG-butiken om hörnet. Innan jag
lägger brevet på lådan tänker jag handla lite. Jag ställer mig i kön och hamnar bakom en
äldre kvinna. Hon tar god tid på sig med sitt ärende och har lite svårt att få fram sitt ID- kort.
Till slut lyckas hon och jag kan se över hennes axel, att hon heter, vadå? Jo, Kerstin
Johansson.
Jag blir naturligtvis både förvånad och nyfiken över detta helt osannolika sammanträffande.
När hon är färdig berättar jag därför omedelbart för henne, att jag fått ett fellämnat brev med
hennes namn och undrar om hon möjligen bor på det angivna numret på vår gata? Jodå, det
gjorde hon och brevet var därför uppenbart till henne. Hon får sitt brev. Precis som fallet
antagligen skulle vara om jag vann högsta vinsten på Joker så snurrade det av tankar om att
detta osannolika hänt, inte en gång utan två gånger efter varandra och under en och samma
dag.
Hur som helst så var ju denna osannolika händelsekedja en kraftig påminnelse om min
mamma och att det faktiskt i dagarna var precis tio år sedan hon dog. Så vad göra? Jo,
naturligtvis kändes det nu viktigt att högtidlighålla hennes bortgång. Det blev därför en liten
go träff över en kopp kaffe med en äldre syster. Då tänkte vi lite extra tillsammans på vår
mamma och funderade över det osannolika som skett.
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Fyra män med stor betydelse i mitt liv
När man är uppåt åren kan man blicka tillbaka och komma ihåg många bekanta, vänner och
kamrater. Ja, jag gör en skillnad där. Bekanta för mig är sådana som jag känner ytligt genom
arbete och andra verksamheter, en del av s k vänner på Facebook tillhör egentligen just den
bekanta gruppen.
Vänner och kamrater är för mig sådana som jag har en både längre och djupare relation med.
Det är sådana som under perioder i ens liv kommit väldigt nära. Det är sådana, som även om
vi inte träffas på lång tid, så finns ändå en speciell relation som lätt kan väckas till liv igen.
Inom gruppen vänner och kamrater finns också några som kan betecknas som riktigt goda
dito.
Dessa kan då härröra till vissa perioder eller aktiviteter i livet t ex barndomsvänner,
ungdomskamrater, skol-, idrotts-, arbets- eller partikamrater. I det följande berättar jag lite
om min relation till fyra män, vilka alla har haft stor betydelse i mitt liv och därför har en
särskild plats i mitt hjärta.
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En viktig ungdomskamrat
Först vill jag berätta lite om en go kille som bär det, icke helt vanliga förnamnet. Ryno och
med Nyman i efternamn. Han är just en sådan vän som jag under ungdomsåren stod nära och
uppskattade väldigt mycket. Vi var helt enkelt under några års tid väldigt goda kamrater som
höll ihop i alla lägen.
Egentligen talade en del emot att vi skulle bli vänner. Vi bodde i rivaliserande samhällen. Jag
i Smålandsstenar och Ryno i Burseryd och mellan de två orternas folk fanns både raljerande
skämt och diverse fördomar. Ja, på samma sätt som det ibland skymtar fram mellan
göteborgare och stockholmare, malmöbor och helsingborgare o s v. I vårt fall kunde
sådana fördomshinder även ha förstärkts av att vi spelade A-lagsfotboll i klubbar, som ofta
konkurerade i samma serie, Smålandsstenar GoIF och Burseryds IF. Inget av detta hindrade
dock vår kamratskap. Fotbollsintresset var snarare en förenande faktor, men framför allt växte
vänskapen fram av att vi blev kära i två Burserydsflickor som varit bästisar ända sedan tidiga
barndomen.
När vi började umgås var vi i 18-årsåldern medan flickorna var två år yngre. Redan tidigt var
Ryno och jag överens. Detta skulle bli flickorna i våra liv. Det var dem vi skulle gifta oss med
och skapa en framtid med. De två tjejerna var väl till en början vare sig medvetna om eller
ense om vår övertygelse. De var ju yngre och hade förstås egna drömmar och tankar bortom
hembygden och relationen till två lokala grabbar. Vi två killar stod dock fast. Vi var varandras
stöd och beredda att vänta. Den tålmodiga kärleken lönade sig och utvecklades ömsesidigt.
Detta hände på 1960-talet men fortfarande lever vi med var sin av dessa flickor från Småland.
Ryno med sin Lena och jag med min Eva.
Under de intensiva ungdomsåren finns förstås många fina minnen av vår kamratskap.
Här är alla goa stunder ihop med våra käraste. Här fladdrar våra ungdomliga samtal om allt
mellan himmel och jord. Här dyker upp minnen av stöd i stunder av tvivel. Här är äventyrliga
bilresor i en Fiat 600 och en gammal treväxlad PV. Här ser jag höga snövallar på farliga,
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vintriga bilvägar i en Amazon. Här är ögonblick av hunger utan matpengar. Här kryper fram
minnen av fotbollsmatcher där vi möts i täta och tuffa matcher på Granbacken och
Domarvallen. Här ljuder musik från gemensamma stunder i Bokskogen, Forum i Hylte, logar
och andra dansställen. Här känner jag värmen och sanden mellan tårna från Östra stranden,
Tylösand och Vasaviken. Här ser jag inre bilder av trevliga stunder i Kätabo, Tovasjö, Åtterås
och Hult.
Livet flyter på och som så ofta sker försvinner man från varandra genom geografin, olika
yrken och intressen. Oavsett hur lång tid det går utan att ungdomskamrater träffas blir det
ändå speciellt när så sker. Den goda grund man en gång haft tillsammans gör att den positiva
relationen startar igen både lätt och omedelbart.
Så har det också varit för oss även om det kan gå riktigt långt mellan mötena. Däremellan
gäller goa minnen som än idag kan ge mig energi och glädje. Så tack Ryno för den fina
gemenskapen i ungdomen och för den viktiga roll du haft i mitt liv.

Som en bror
2017 är det 50 år sedan vi tog vi studentexamen tillsammans, Björn Magner och jag. Redan
under de första dagarna på Borås Högre Allmänna Läroverk hade vi funnit varandra. Han från
Brämhult och jag från Smålandsstenar. Långt emellan men ändå nära, skulle det visa sig.
Detta därför att vi blev med start i gymnasiet de bästa tänkbara kamrater både i skolan och på
fritiden. Vi var nämligen båda på alerten under lektionerna och tillräckligt begåvade för att
klara studierna bra. Genom att vi hängde väl med i skolan och dessutom hade en allmänt stor
läsiver och vetgirighet om det mesta, fanns också tid för annat än studier på fritiden.
Björn satsade mycket på "Rampljus", den traditionsrika teaterföreningen på skolan. En hel del
av min fritid gick åt till fotbollsträning med Elfsborgs A-trupp. Vi var förstås stöttande och
intresserade av varandras satsningar. Efter hand blev det också klart att vi delade värderingar
inom många områden. I våra bakgrunder fanns relativt likartade sociala förhållanden som en
gemensam bottenplatta. Hos oss båda växte också ett brinnande intresse för samhällsfrågor
och för de människor som har det svårt i livet.
Efter studenten valde vi olika, men ändå likartade vägar i livet. Efter ett sjuårigt mellanstick
inom politiken satsade jag på socialt arbete som barn- och ungdomskurator. Björn valde
läkarbanan, vilket efter hand betydde ett framgångsrikt yrkesliv som barnpsykiater. Någon
gång i början av 1970-talet tappade vi kontakten. Varför det blev så vet nog ingen av oss. Vi
hade väl helt enkelt bara fullt upp med allt det egna.
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När vi långt senare återknöt vår förbindelse visade det sig att våra familjeliv utvecklats på
ungefär samma sätt. Båda var vi fortfarande tillsammans med vår ungdoms kärlekar. Björn
med sin Helena och jag med Eva. I våra familjer blev det bara söner. När åren gick blev alla
sönerna fotbollsintresserade vilket också betydde att vi på olika håll blev fotbollstränare för
barn och ungdomar. Björn i Tollered IF och jag i Göteborgs FF och Askims IK.
Åren rullade på och visst stötte vi på varandra några gånger men bara som hastigast. Så
plötsligt var det 2006 och dags att fira mina 60 jämt. Då kom Björn och vi träffades igen efter
att inte ha umgåtts riktigt på i runda svängar 30 år. Jag lovar, det var lika rätt den här gången
som en gång på läroverkstiden. Därefter har vi åter byggt vår gemenskap och det känns
väldigt gott i hjärtat.
Av det kan jag se att vi ännu har mycket att ge varandra i form av stöd för de drömmar vi
fortfarande bär. En sak är i varje fall säker och det är att nu tänker jag inte släppa kontakten
med Björn igen. För mig är han nämligen som den bror jag alltid önskat att jag haft.

En nyvunnen vänskap
I december 2015 tog jag steget in i Facebooks värld. Jag visste då inte så mycket mer än att
det kunde innebära kontakt med gamla vänner och att det fanns chans att få nya digitala
kompisar. Förhoppningarna runt båda dessa möjligheter har uppfyllts. Trevligt.
Lite extra spännande har det varit med de nya bekantskaper jag fått. En av dessa har också lett
till en fin "livekontakt". Därmed har kanske också en chans till en djupare vänskap uppstått.
Den nyvunna vänskapen jag talar om gäller till den jämnårige Bengt Svensson.
Före vi blev FB-vänner kände vi inte varandra alls. Detta var egentligen konstigt därför att
våra biografier har rullat på nära och parallellt på ett närmast förvånande sätt. Vi är båda
födda i Västergötland, han i Borås och jag i Fritsla. När vi var småpojkar flyttade båda våra
familjer till västa Småland. Där hamnade vi ännu närmare varandra. Bengt bodde nämligen i
det lilla samhället Broaryd och jag bara 9 km därifrån i byn Åtterås.
När det var dags för fortsatta studier på realskolan blev det att åka till Smålansstenar för oss
båda. Där gick vi så samtidigt under tre år utan att vi lärde känna varandra. Enligt Bengt
spelade vi inte ens den då vanliga rastfotbollen "En studs" tillsammans. Kanske berodde det
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på att han gick en årskurs över mig, eller att de som hade eller inte hade anknytning direkt till
Smålandsstenar höll sig på var sin kant.
Tiden flög iväg och jag började på läroverket i Borås. Mig ovetandes fanns Bengt redan där
och då åter en årskurs över. Inte heller under de här gymnasieåren blev vi bekanta. Detta trots
att vi troligen ibland reste samma tåg till och från Borås via Limmared. Märkligt.
Ja, så rullade åren på utan närmare vetskap om varandras öde. Bengt fortsatte efter universitet
som socialarbetare i Malmö. Därefter blev det forskning inom den sociala sektorn. Det har
blivit en hel del bokskrivande och sedermera blev han också professor i socialt arbete med
inriktning missbruk. Strongt jobbat!
Mitt yrkesval blev ju, efter mina sju år av politiskt heltidsarbete, också inom det sociala fältet.
Det har gällt drygt 20 år av skolsocialt arbete som kurator för barn och ungdomar i Göteborg
med bl a särskilda erfarenheter av krishantering vid stora olyckor. Därefter har det för min del
bl a handlat om en rad olika insatser mot hedersförtryck innehållande både rådgivning,
utbildningar och undersökningsarbete.
Ytterligare minst tre speciella beröringspunkter finns mellan oss.
Den ena handlar om ett genuint fotbollsintresse där Bengt sedan många år är en hängiven
Malmö FF-supporter. Samma positiva vibbar för ljusblått har inte jag. Jag har dock lätt att stå
ut med hans vurmande eftersom MFF hamnade i min intressesfär under "Samba-Eriks" tre år
i klubben. Oavsett klubbtycke så finns i varje fall den gemensamma kärleken till det vackra
spelet.
Den andra gäller, att vi båda alltid stått på en ideologisk och politisk grund av humanism och
socialism. Utan att vi känt varandra har vi därför i unga år stått på samma barrikader och det
bör vi kunna göra även under äldre dagar. Om inte annat kan vi ju båda stå där och intresserat
följa barnens sociala och vänsterpolitiska insatser.
Den tredje gäller de kvinnor vi älskar och lever tillsammans med. Har månne också dessa sina
rötter i de småländska skogarna? Jo, självklart gäller detta för både hans Annelie och min Eva.
Så en likartad bakgrund, plattform och referensram finns. Detta ger en god chans till en
fördjupning av vår nyvunna vänskap. Från första kontakten och framåt har det stämt och
närheten har vuxit steg för steg och en del gemensamma planer för framtiden ligger och
bubblar. Underbart, tycker jag. Det ska bli spännande att se hur det utvecklas nu när vi sent i
livet äntligen har mötts i verkliga livet och inte bara i cyberrymden.
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En man jag saknar djupt
2016 på sommaren tog jag ett sista farväl av min då bäste vän Håkan Sandblad.
På min hemsida och Facebook skrev jag följande dagen efter han gått bort.
Mitt hjärta gråter över hans för tidiga bortgång för det är inte längre helt och för att inget
blir någonsin sig likt igen. De många ljusa minnena och bilderna ska dock för alltid leva
vidare i mitt inre. Tack, Håkan, för allt du gav och för allt vi hade tillsammans.
Tack för att jag fick vara din vän och kamrat
I mitt minnestal 16/6 2016 sa jag sedan:
” Jag har sorg i mitt hjärta, men i mitt inre finns också en glädje över alla de ljusa bilder jag
för alltid kommer att bära med mig av min bäste vän, Håkan.
Jag kommer ihåg min första ögonblicksbild från Pliktadagarna på 80-talet då jag, utan att
känna honom, för första gången såg denne skinande, glade och korte man omgiven av en
massa förväntansfulla barn.
Det är sedan bilder från 90-talet av vårt gemensamma engagemang för Pequeninos do
Jockey. Där ser jag honom sälja T-shirts på Heden och iförd elegant förkläde servera mat till
hungriga brasilianska pojkar i Slottsskogen. Jag ser också den strålande Håkan vid sidlinjen
för MBK:s 84:or och från 2000-talet finns en lite lätt nervös kostymklädd Håkan som ska
hålla tal på portugisiska vid ett bröllop i Brasilien.
Det är Håkan, som i blågul tröja sitter vid min sida i Porto, och ser Sverige i en klassisk EMmatch spela 2-2 mot Danmark. Och bilden när han fyra år senare, iklädd samma tröja och då
också med en ful blågul hårmössa på huvudet, tittar på en annan EM-match via storbild i
Salzburg.
Det är bilden där Håkan sitter uppkrupen i sin reserverade fotbollsfåtölj hemma hos oss. Ofta
då med att karaktäristiskt ha ett ben uppdraget under sig.
Det är bilder från långpromenader livligt samtalande om både allvarliga och vardagliga
frågor. Då hade han förstås oftast på sig vår gemensamma favorit, den beiga sportvästen med
de många fickorna.
I mitt inre finns också de glada bilderna från våra många inrikes- och utlandsresor
tillsammans med våra båda kärasten, Helena och Eva, och bilder från våra många trevliga
midsomrar, gökottor, kräftskivor och födelsedagar.
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Jag ser förstås också Håkan i präktiga snickarbyxor sittande på huk för att rensa ogräs
utanför kolonistugan och i samma utstyrsel komma förbi oss med något barnbarn i famnen
eller handen. Då sken han som en sol oavsett vädret. Då var han lycklig.
Och jag ser också bilden av Håkan iförd sin goa gråa keps som, tillsammans med Helena,
varje år någon dag före julafton knackar på för att önska god jul. Det värmde lika mycket
varje år.
Ja, det känns väldigt bra att få ha dessa och många andra fina bilder att bära med sig livet ut.
Så från djupet av våra hjärtan vill jag och Eva tacka Håkan för allt han gett och betytt för oss
och för alla de ljusa bilder vi får bära med oss. ”

En gång en kattfamilj
Vi har alltid varit en potentiell hundfamilj. Både Eva och jag kommer från en barn- och
ungdomstid där olika jakthundar alltid fanns i vår närhet. Ofta hade vi hundar inomhus och
många av hundarna blev kära familjemedlemmar som betydde mycket för oss. Katter var
däremot något helt annat.
I min familj, där pappa arbetade med att träna jakthundar och föda upp harar och skogsfåglar,
var katter helt portförbjudna. Hos Eva fanns däremot katter, men deras plats var i första hand
utanför bostaden och med uppgiften att hålla efter mus- och råttbeståndet. Några närmare
relationer till kattsläktet var det aldrig tal om. Faktum är att när jag frågar, så kan hon inte dra
sig till minnes namnet på en enda av barndomens katter.
Det naturliga hade förstås varit att vi redan när barnen var små hade skaffat oss hund. Så blev
det inte. Boende i lägenhet mitt i stan med två barn och heltidsarbeten sa oss att ansvaret för
en hund inte skulle fungera. Andrahandsvalet för sönerna var då istället en katt som inte
behövde gå ut tre-fyra gånger om dagen och klarade ensamheten bättre än en hund. Så katt
blev det.
Den första blev en vanlig s k bondkatt. Hon fick namnet ”Kattis”. Även om vi hoppades att
hon skulle bli en trevlig innekatt som vuxen så blev det inte på det viset. Hon blev istället en
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individ med extrem längtan ut. Vid flera tillfällen smet hon ut och sprang iväg nerför
trapporna och en gång gick det inte bättre än att hon försvann helt och hållet ett par dar. Efter
detta började Kattis återkommande försöka komma ut genom att hoppa upp på dörrhandtaget
för att kunna smita iväg. Hennes utomhuslängtan bidrog till en tidig död. På landet, där hon
var ute hela tiden, råkade hon äta något giftigt och sen var det slut
Bums skaffade vi oss en ny kattunge. Svart med vita tassar och vitt bröst. Hon fick namnet
”Tussan” och blev helt motsatsen till den vi upplevt tidigare. Detta blev en innekär katt som
aldrig ville ut och som tydde sig till familjemedlemmarna på ett både förtjusande och oväntat
sätt. Vi tog henne till oss. Även jag, som egentligen alltid ogillat katter, var tvungen att
medge att ”Tussan” var positiv för oss alla.
Så förblev det under många år och efter hand blev vi nog en riktig ”Kattfamilj”.
Ja, så kan det gå i möten mellan djur och människa.

Han var kärlek
Under hela min barndom och de tidiga tonåren hade min familj hundar. Förutom att min
pappa sysslade med hundar i sitt arbete som vilt- och hunduppfödare hade vi alltid en eller
flera hundar inomhus. Nästan uteslutande handlade det om taxar, slät- eller strävhåriga och en
av dessa var min egen. Det var en svart släthårig normalstor taxtik med namnet Ossi vilken
jag berättat om på annan plats
Efter att Ossi avlidit skulle det ta 34 år innan en hund åter blev en familjemedlem. Under
ungdomstiden, när barnen var små och vi båda arbetade heltid var hund inte aktuellt. Istället
blev det under några år två katter, varav en anpassade sig mycket till familjen. Så väl att den t
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o m verkade föredra oss framför friheten ute. När så våra söner flugit ut och bildat egna
familjer kände vi efter ett tag att det kunde vara dags att bjuda in en ny hund till vår familj.
Så 2001 slog vi till och köpte en liten strävhårig taxhane.
Vi gav honom namnet ”Beppe”. Ja, just det, efter den skäggige och trevlige underhållaren.
Under sin sedan 14-åriga levnad var Beppe en älskad familjemedlem, en hundpersonlighet
inför vilken alla hjärtan smalt. Han blev med tiden särskilt viktig för barnbarnen. De kunde
ägna honom långa stunder av lek, ömhet och omvårdnad. Precis som med alla andra hundar
blev det dock förhållandet hund – husse/matte som blev mest betydelsefullt. Både för Beppe
och för oss innehöll tiden tillsammans massor av glädjestunder, roliga händelser, långa och
många promenader och sällskap. Det fanns också tråkigheter som skador och sjukdomar. Kort
sagt allt som brukar finnas i varje ”hundfamiljs” liv.
Alla hundar, som sköts väl med mat, vänlighet och konsekvens, älskar sina flockmedlemmar.
Detta gällde också Beppe som var uppfylld av kärlek till familjens medlemmar och då i
synnerhet till mig. Alla hundägare känner igen dessa varma hundkänslor. De uttrycks bl a
med mötande svansviftning oavsett hur länge man varit borta och med hundens ständiga
önskan att vara nära dem den älskar.
Beppe avled hemma i sin korg i november 2015 efter en kort tids allvarlig sjukdom. Vi var
med honom in i det sista. Vi kommer att för alltid minnas honom med glädje och vi kommer
att alltid sakna de känslor han hade för oss.
För Beppe visade inte bara kärlek. Han var kärlek!
Tips till alla som älskar hundar och deras kärlek och trofasthet. Se den gripande filmen
” Hachiko - En vän för livet” en dramatiserad dokumentär berättelse om en hunds kärlek till sin husse.
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Hjälp till självhjälp
Tankar nedtecknade efter en av Evas och mina sommarpromenader utmed Kämpeviken i Skåne 2002

Få varelser är så försvarslösa som ett
oskyldigt lamm. När vi rör oss utmed livets
olika stigar kan det hända att vi passerar ett
sådant. Vi ser att det är ensamt och att dess
närmaste inte finns inom syn- och rophåll.
Vad händer? Jo, runt det oskyldiga lammet
flyger kråkor och skator. De sitter i trädet
och väntar. De väntar på att få hacka och
döda. Vi ser lammets nöd och agerar direkt
för den svage.
Med rop och gester lägger vi oss i och
protesterar mot den skränande hopens
hotfulla agerande. Vi jagar bort alla som
kraxar och hugger, vi skyddar och ställer
upp. Denna solidaritet får även den
ynkligaste att fatta mod och resa sig mot
dem som vill skada. På stapplande ben och
med vårt stöd börjar den själv söka efter
sina nära och kära. Vår hjälp till självhjälp
fungerar.
Med vår positiva hållning och vårt
solidariska handlande kan också den
påhoppade och klösta finna sin egen inre
styrka. Med dessa nya krafter klarar även
det svagaste lamm att nå sitt mål av närhet,
tillhörighet och trygghet.
Så blev det här. Så kan det också bli för
alla som får människors stöd när de är
utsatta för omgivningens hack, bett och
förnedrande elakheter.
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V Tankar om livet då och nu

Mitt Sverige
Kilometervis med böcker och miltals med artiklar har skrivits om det. Åratal av radio- och
TV-program har talat om det. Mycket har hyllats och somt har gisslats. Oavsett mängd och
innehåll ligger det där det ligger, oberört av tidens strömmar och människors nyckfulla
påverkan, vårt land, Sverige.
Även jag har åsikter om vårt land och jag har rätt att ha det. Min Sverigebild har inget att göra
med den politik som förts eller förs, vad kämpande människor uppnått och byggt upp och vad
andra människor sedan förstört och rivit ned. Att sammanblanda människors motstridiga
handlingar med landet de verkat och verkar i vore att göra våld på vårt land. Mitt Sverige är
något annat och över politiken och de värderingar som från tid till annan vuxit fram för att
sedan förändras. Mitt Sverige, det land jag älskar, är det som är bestående. Det är de
förhållanden som oavsett tidens gång, människors sociala positioner och ideologiers
påverkan, ändå finns kvar.
Mitt Sverige är dess underbara natur med all dess innehållsliga mångfald
och variationsrikedom
Det är de vidsträckta slätterna i Syd-, Väst- och Mellansverige till bergen och vidderna i väst
och norr. Det är de djupa gran- och tallskogarna, som täcker stora delar av landet, och det är
skogarna med mångfalden av lövträd. Det är de hundratusenden små och stora sjöarna och de
tiotusentals vattendragen, allt från de porlande små bäckarna till de strömmande floderna och
de stora och virvlande älvarna. Det är de långa kusterna mot haven med klipporna i väst och
långsträckta sandstränder på vackra platser runt om hela landet. Det är de kala kobbarna och
skären och de skogsbeklädda holmarna vid haven. Det är de unika och stora öarna utmed
västerhavet och i Östersjön till de hundratusentals små öarna i våra insjöar. Det är sältan i
haven och det mjuka vattnet i inlandet näckrosklädda sjöar. Det är mossar och fågelrika
sankmarker, det är mjuka kullar och åsar. Det är jordens rikedom av bär, svampar och växter
som fortsätter ge mat, glädje och färg år ut och år in. Det är de vilda däggdjurens mångfald
och myllret av fåglar, som år efter år sedan urminnes tider kommer, häckar och sedan flyttar
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igen. Det är sjöarnas och havens djurliv med sin rikedom av växter, fisk och andra fantastiska
varelser. Sådant och mycket mera i naturen är Sverige för mig. Det land jag älskar.
Men mitt land är inte bara naturen på den landmassa jag lever på. Det är mycket mera än så.
Det är de växlande årstiderna, var och en med sin charm, möjligheter och färger. Det är de
varma duggregnen i maj och de vita snöflingorna i december. Det är den ljumma brisen en
sommarkväll såväl som den hårda bitande vinden en vinterdag. Det är det klara sommarljuset
liksom vinterns lugna och trolska mörker. Det är vindens ljuvliga sus vid en strand eller i skog
och mark, såväl som den öronbedövande tystnaden en sen kväll på landet. Det är vågornas
skvalp och mångfalden av dofter var helst jag går under årets ljusare dagar. Det är det rena,
goda och drickbara vattnet som finns i brunnar och kranar.
Men mitt Sverige är mycket mer det jag förnimmer med mina sinnen.
Det är också de djupt rotade nordliga traditionerna, som funnits och utvecklats sedan långliga
tider och vårdas av folkets stora majoritet. Det är Midsommarafton, folkets egen blomstrande
Nationaldag. Det är Luciafirandet som, än med italienska rötter, är en ljusets och glädjens
symbol under den mörka december. Det är höstens kräftfester, surströmming och gåsagillen
såväl som vardagens husmanskost. Det välkomnandet av våren med Gökottor, Valborg och
Första Maj. Det är också åsynen av ödsligt liggande gårdar och stugor och upplevelsen
i pittoreska byar, de många samhällenas egenart, småstäders särskilda karaktär och storstäders
brus.
Men mitt Sverige är ännu mera
Det är idrottens folkliga förankring med sitt enorma ideella engagemang. Det är sång- och
musiklivets styrka bland alla generationer. Det är den ännu stolta och levande Public Service
radion och TV:n. Det är det språk vi talar tillsammans och vars mångfald av dialekter är ljuva
toner som förgyller våra öron och liv. Det är den folkliga smältdegeln och det arbetande
folkets långa och strävsamma historiska kamp för att överleva just på denna nordliga plätt av
klotet. Det är de människor som tidigare, nu och imorgon gjort, gör och kommer att göra sitt
allra bästa för att bidra till att varje ny generation får leva i ett land präglat av fred, frihet och
demokrati.
Allt detta och mer därtill är min upplevelse av vad jag ser som mitt Sverige. Ett Sverige som
kanske också är ditt. Hit välkomnar jag alla som tillsammans med andra vill bevara och stärka
allt det vackra och underbara som är detta land. Till kommande generationer vill jag vädja: Ta
väl hand om denna avlånga lilla plats på jorden ni lever på. Vårda detta underbara arv med
omsorg därför att ingen annan gör det åt er!

173

Hembygden finns överallt
När det i litteraturen och dagligt tal pratas om hembygd blir det ofta ett nostalgiskt pladder om
landet. Det lilla samhället, hembyn, den röda lilla stugan, skogar, sjöar och berg. Denna syn
tycker jag också förstärkts av den s k Hembygdsrörelsen som med sina hembygdsgårdar och
föreningar har sin starkaste rot på landet. Och när hembygd tillräckligt länge förknippats med
landsbygden så blir de båda begreppen nästa synonyma. Alltså hembygd = landsbygd.
I min värld finns dock hembygden i första hand överallt där man bor, lever och verkar. Detta
blir numera, för de allra flesta i Sverige, i städer och större tätorter. Först i andra hand ser jag
det man en gång flyttat från, kanske där man haft sin barndom och vuxit upp, såsom varande
hembygden. Jag ser Göteborg och Linnéstaden som min hembygd, inte Smålandsstenar eller
Fritsla. På dessa platser har jag levt min barndom och de tidiga tonåren, men det är allt. Min
hembygd är Götet.
Jag har levat i Göteborg tillsammans med min Eva sedan 1970 och i Linnéstaden sedan 1972.
Visserligen på några olika adresser, men ändå i samma område. Här finns de kända gatorna
och platserna. Här finns många av de goa vännerna och trevliga bekanta. Här har vi över åren
sett och följt förändringarna. Butiker som kommit och gått, framväxten av kafélivet och
tillkomsten av det stora restaurangutbudet. Här finns stadens gröna lunga, Slottsskogen, med
lekplatsen Plikta, promenadstråken, de stora fälten, aktiviteterna och de glada människorna.
Det är här, i Linnéstan, som våra barn fötts, gått på dagis och i grundskolan. Det är här vi har
vårt hem nu och det är här vi har våra starkaste rötter. Detta är vår hembygd.
Om man som vi haft hembygden i en större stad och under lång tid så kan detta få många
positiva följder. Jag betonar kan, därför det behöver naturligtvis inte vara så. En sådan positiv
följd kan då vara att man lär känna väldigt många trevliga människor. Jag menar då inte känna
i bemärkelsen att de blir nära vänner. Nej, det är alla de som man på gatan, i butiken, på fiket
eller någon annanstans i området hejar på och ibland stannar till inför och samtalar med.
Det finns förstås flera orsaker till varför det över tid blir väldigt många känningar i vår
hembygd. Man har setts i affären, haft barn på samma dagis eller skola, varit med i samma
fritidsverksamheter, kanske jobbat ihop eller mötts vid hundpromenaden – kort sagt stött på
varandra i något av många sociala sammanhang. Sen rullar det bara på med hejandet och
småpratandet. Det är härligt! Det betyder att när jag nu går på vår ”byaväg”, d v s Linnégatan
från Linnéplatsen till Järntorget, brukar jag ofta behöva stanna upp och tala en stund med en
tre-fyra sådana känningar. Det gör jag gärna, det känns bra.
Så mina tankar om hembygden är:
Att det är den plats där man under en längre period av sitt liv har sitt fasta hem, bor och lever
och har positiva känslor för. I den hembygden kan man, oavsett var den finns, vara med om
att skapa en god gemenskap. Det gäller inte bara i de nära sociala sammanhangen utan även
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vid det vardagliga mötet på gator och torg eller på landsvägar och skogsstigar. Eller kanske
det är så enkelt, att hembygden bara är personlig. Att den finns där var och en har sitt hjärta?

Flytta hem igen!
I dessa tider när människor flyr från krig och fattigdom ska vi aldrig glömma åren 1850-1930
i Sverige.
Det var den stora utvandringens tid. Det var en period när minst en miljon människor flyttade
från vårt land till USA. Genom denna enorma flykt från armodet och den trånga tillvaron
förlorade landet många av sina allra bästa krafter. Under 1800-talet var det otaliga familjer
som flyttade vilket i vissa delar av landet ledde till direkt avfolkning.
Senare var det mest unga, starka och företagsamma män och kvinnor som gav sig iväg. Det
var människor som vägrade acceptera fattigdom och ofrihet. De lämnade för att försöka skapa
sig en ny framtid i landet där mycket var möjligt för den som var villig att arbeta. Alla ville
med sin utvandring göra något bra för sig och sina närmaste. Väldigt många lyckades, men
inte alla.
Väl i USA samlades en stor del av svenskarna i vissa delar av landet. Mellanvästern med t ex
Minnesota, Michigan, Iowa, Illinois, Nebraska var några av de stater dit en mycket stor del av
svenskarna flyttade. I dessa områden sökte de sin framtid och ofta drogs de också till
varandra. Detta innebar att det skapades s k svenskbygder med särskilt många svenskar, där
hemlandets traditioner omhuldades och fortfarande vårdas starkt. Över några generationer såg
de sig inte längre som svenskar utan som svenskamerikaner och senare bara som amerikaner
med svenska rötter. Idag betyder det stora antalet utvandrade svenskar att det finns flera
miljoner amerikanare med rötter i vårt land. De kommer gärna hit för att lära känna sina
förfäders hembygd, det land varifrån de har sitt ursprung.
Men många av de som utvandrade en gång i tiden flyttade också hem igen. Kanske hela 20%
av dessa människor återvände. Anledningarna till detta var naturligtvis både många och olika.
Kvinnan och mannen på bilden är två av dessa återvändare.
Hon kom från en lantbrukarfamilj med många barn i Småland. Han kom också från en stor
familj men från norra Skåne. De kände inte varandra, de visste ingenting om varandra. Det de
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hade gemensamt var modet, viljan och kraften att under 1920-talet försöka skapa en egen
framtid i USA. Båda hamnade efter den långa resan i Connecticut på den amerikanska
ostkusten. Där fick de arbete och började bygga sig ett nytt fritt liv. Så träffades de, kärlek
växte och planer för en gemensam framtid i det nya landet formades.
Livet skulle dock inte vilja att deras gemensamma framtid skulle bli i USA. Från Sverige kom
vädjanden från främst kvinnans mamma om att mannen och hon skulle återvända och ta över
den vackra Smålandsgården. Säkert hade paret båda många och långa samtal om ett sådant
uppbrott, men till slut böjde de sig för önskningarna hemifrån. De valde att flytta hem och på
bilden ses kärleksparet under båtresan hemåt. Väl här hemma skapade de med hårt arbete ett
blomstrande jordbruk av kvinnans fädernegård.
Till de två på bilden säger jag därför av hela mitt hjärta.
Tack för att ni en gång valde att återvända och skapa en framtid här för er och era fyra barn.
Det valet har nämligen också betytt mycket för mig, men det är en annan och minst lika
vacker historia.
Till alla säger jag
Kom ihåg att av dem som flyr hit från länder med krig och fattigdom så vill den stora
majoriteten göra rätt för sig och skapa ett bra liv för sig och sina familjer här.
Huvuddelen av dessa kommer också att lyckas med det. De kommer att stanna här, och vara
med och bygga framtidens Sverige, men ändå inte glömma sina rötter. En del kommer att
välja att flytta hem igen. Alltså de, som nu flyr hit, kommer att göra precis på samma sätt som
de utvandrade svenskarna gjorde för länge sedan. Var säkra på det!

En livsstil
Att vara kolonist är inte att vara kolonialist. Det första är en livsstil fyllt av odling och
kollektiv gemenskap. Det senare är ett avskyvärt förtryck av människor och en bedrövlig
utsugning av erövrade länder och dess folk.
När en beslutar att bli koloniägare och därmed kolonist väljer man en särskild livsstil. Denna
är förstås individuell, men visst innehåll är nog allmänt gällande. Det handlar om att vilja ingå
i ett demokratiskt kollektiv där mycket bestäms gemensamt, mycket en sommarstugeägare
skulle se som sin egen angelägenhet. Till den kollektiva gemenskapen hör också att med egen
arbetsinsats vilja vara med och se till att hela koloniområdet vårdas och förbättras. Som en del
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i kollektivet gäller det också att gilla läget med gemensamma regler. Allt detta värnande om
gemenskapen passar i varje fall mig och Eva. Vi tycker detta är stimulerande och berikande.
Den enda och ofrånkomliga delen i kolonistens liv är att odla. Här är det lite olika vägar att
välja. Det finns de som satsar mest på grönsaker och frukter medan blommorna får sköta sig
själva. Sen finns det motsatsen d v s de som ger sitt mesta och bästa på blomsterprakten.
Vanligast är nog ändå att välja en medelväg med både grönsaker, frukter och en diger
blomsterträdgård. Vi tillhör den gruppen och gläds varje år att få sköta både träd, drivbänkar,
land och rabatter. Jobbet som behövs är alltid värt resultatet av fina nyttigheter och vackra
blommor.
En tredjedel i kolonisttillvaron är skötsel av stugan, förråd och utemöbler. Här behövs
förbättringar, puts och ans i olika doser varje år. För den händige är detta en glädje. För den
som inte får allt snickeri och måleri att flyta helt smärtfritt är det lärorikt om än lite jobbigt.
Jag tillhör den senast nämnda gruppen, men jag fixar ändå det nödvändigaste och är nöjd med
det.
När kolonisäsongen på topp betyder det också att blir massor av tid till att läsa, måla,
skulptera och framför allt umgås med nära och kära och goa vänner som kommer förbi. Alla
är hjärtligt välkomna att stiga in och njuta tillsammans med oss. Det gäller att passa på under
den tid det är fint. I Slottsskogskolonin bommar vi igen sista oktober. Sen finns ingen el och
inget vatten. Då år vi också rätt så nöjda på kolonilivet för året och håller oss hemma. Men i
mars kommer suget efter odlingen och gemenskapen tillbaka. Det är vi säkra på.

Ett eget vårdträd
Säger någon "vårdträd" tänker många på ett högt, stort och gammalt träd mitt på hustomten
eller på gårdsplanen på en bondgård. Det kan vara en lönn, alm, ask eller kanske en ståtlig
björk. Som vårdträd ska det enligt gammal folktro fungera som en symbol för de som bor där.
Det ska skydda och vaka över de boende och gör det så länge trädet får leva.
Nu behöver man ju vare sig ha ett stort träd eller ens en egen tomt för att ha ett eget vårdträd.
Tolkningen av trädsymbolen är naturligtvis fri och personlig. Det går ju lika bra att se ett
fruktträd eller en buske som speciell, för den som så önskar. Det kan också vara så att man
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utser ett träd i en park eller skog som ens särskilda vårdträd. Möjligheterna är många och
öppna.
För vår del gäller ett av oss planterat litet körsbärsträd som vårdträd. Detta satte vi första
våren vi hade kolonistugan. Under de första 10 åren hände inget i bärväg, men det lilla trädet
höll sig friskt och växte till sig hela tiden. Så hände det saker. Plötsligt 2013 fullständigt
exploderade det av bär. Ja, det blev så mycket att vi behövde ge bort en stor del av allt det
goda. Sedan har det fortsatt i ungefär samma stil.
Varje dag gläds vi åt vårt lilla vårdträd. Det står där ståndaktigt, blommar vackert och ger oss
härliga körsbär. Det är därmed en del av vår gemenskap och ett viktigt samband med den
fruktbara naturen.
Så jag tänker Skaffa ett träd som ger dig en extra förbindelse med det som kämpar och
växer. Jag lovar, det kommer att kännas bra.

Vår kamp för frukt och grönsaker
Varje år i odlarland har sina egenheter, sina speciella problem och glädjeämnen. Vissa år kan
vara direkta besvikelser. De spanska skogssniglarna svämmar ibland över alla breddar och då
knaprar och mumsar de överallt. Nattetid är de i rabatter och odlingskragar och glufsar i sig
för fulla muggar. Då blir det tyvärr inte mycket med skörden av grönsaker.
Under vårens äppelblomning kan det bli så kallt att många bommor inte klarar av kylan.
Följden av detta, kombinerat med kanske slöare humlor och bin, blir att äppelskörden blir
betydligt mindre än andra varmare vårar. Några vinteräpplen att spara till jul är det då inte tal
om.
Päronträdet kan dock samtidigt klara sig bättre med blomningen, men å andra sidan kan
istället päronrosten smyga upp i trädet och förstöra både blad och frukter. Så från det hållet
blir det då inte så mycket heller att hämta. Inte heller det gamla plommonträdet ger alltid den
avkastning vi varje år hoppas på.
Vårt körsbärsträd tycks dock sedan sitt första fruktår klara sig i alla väder. Det verkar alltid gå
i full blom och insekternas flitiga arbete kan både höras och ses. I slutet av juni och början av
juli blir sedan trädet fullt av blodröda körsbär. Då gäller det att vara på tårna för vad händer
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då. Jo, koloniområdets skator invaderar. Så därför måste vi formligen täcka över trädet med
diverse skyddande material. Enkla skrämselband räcker inte. Sådana storskrattar skatorna åt
och utan rädsla fortsätter de kalasa. Nej, rejäla skyddsöverdrag behövs, då blir alla hungriga
fåglar spaka.
Visa av tidigare erfarenheter på odlingsområdet har vi lärt oss nya metoder för att försvara
våra grönsaker och frukter. Frosten är inte mycket att göra åt, men andra hot är möjliga att stå
emot. Över tid har vi i stor utsträckning lyckats besegra de bruna glupska sniglarna. Fällor
med öl har lockat dem, snigelgift likaså. Möjligheten för dem att slemma sig upp i de höga
odlingslådorna har minskats med diverse hinder av tjärpapp. Nya metoder prövas efter hand.
Så grönsaksvinsterna har vi faktiskt kammat hem lite mera med tiden.
Draperingen av körsbärsträdet har hållit fåglar inklusive skatorna på repsektfullt avstånd.
Resultatet är åtskilliga liter härliga bär varje år. Vi kan också se att våra tre äppelträd och vårt
päronträd oftast dignar av frukter. Päronrosten har slagits tillbaka. Till och med vårt gamla
och svampangripna plommonträd har visat fruktmusklerna oftare.
Nu väntar vi på att vår vindruva vid söderväggen ska bära så mycket frukt att skörd och lite
vinfabrikation kan ske. Med rätt vård, sol och värme kan detta kanske uppnås i framtiden.
Emellanåt slår det till. Plötsligt och utan att det egentligen går att förutsäga händer det något
fantastiskt. Det blir ett överflöd av frukter, ett riktigt fantastiskt fruktår. Detta inträffar inte
samtidigt över hela landet då det betydelsefulla vårvädret vid blomningen kan vara så olika.
2016 år var det dock ett sådant där vi bor.
Jag tänker på hur oerhört viktiga sådana år var för länge sedan. Jag menar tiden före det fanns
kyl och frysmöjligheter och före färsk frukt från hela världen låg i affärerna. Då måste ett
fruktår upplevts som en naturens gåva av största slag. Genast blev det ett mosande, saftande,
syltande, torkande, inläggande och konserverande av allt. Inget fick förstöras. En del kunde
säljas eller skänkas till mindre lyckligt lottade. Allt användes som viktig föda och detta under
stor del av det halvår som inte bjöd på frukter i trädgårdar eller i skog och mark. Nu är läget
annorlunda. Behovet av att ta tillvara alla frukter för överlevnad finns inte på samma sätt.
Visst tas mycket om hand i frysar och kylutrymmen, men inte på långt när som då det var en
nödvändighet.
För vår del innebar fruktåret 2016 ett överflöd utan gränser i koloniträdgården. I juli var
körsbärsträdet överfullt och allt åts upp eller gavs bort. Sedan dignade vårt päronträd till
bristningsgränsen med sina tre olika sorter. Det gamla plommonträdet, som jag velat kapa i
flera år, lyste mörkblått med fin fruktrikedom. De tre äppleträden var inte sämre. Det blev
mos, äpplepajer och kakor av sommaräpplena, så det stod härliga till. Sent i oktober tog vi
sedan ned våra vinteräpplen, Ingrid Marie. De lades varsamt i lådor, förvarades svalt och
räckte till att mumsa på ända till januari 2017.
Trots denna förvaring och besparing blir det ändå över. Vår frys- och kylresurs räcker helt
enkelt inte till. Därför ger vi bort så mycket vi hinner. Dessutom kanske en del pallas, vilket
dock inte händer ofta. Varför palla äpplen när man inte är sugen och när det utanför grinden
står en hink full med frukter att ta av.
Förr när frukter behövdes som ett viktigare näringstillskott var pallning inte alls välkommet.
Då kunde sådana pojkstreck rendera både utskällning och andra bestraffningar. Jag vet för jag
var med. Jag var visserligen inte klädd i äppelknyckarbyxor*, men väl i en stor jacka med
rymliga fickor. Så resurser för att plocka med sig hade jag. Tack och lov blev jag aldrig fast
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för min pallning. Värre gick det för en del kamrater, som både fick stryk och blev tvingade till
att be pallningsoffren om förlåtelse. På den gamla pallningstiden ville ju ingen förälder
förekomma i tjuvnadssammanhang. Tack och lov så gäller ju detta för de flesta även idag.
*”Äppelknyckarbyxor” är ett annat namn på s k ”Golfbyxor”, vida ner till knäna där de knyts samman. Det är
inte svårt att förstå var de pallade äpplena kunde försvaras i sådana byxor.

Balkongberoende
Det finns olika åsikter om att bo i staden. Jag kan förstå invändningar om buller och annan
negativ miljöpåverkan. Däremot har jag föga acceptans för åsikter där det lantliga boendet
upphöjs som problemfritt och vackert medan stadslivet anses bara ha dåliga sidor.
Verkligheten är sannerligen inte så svart eller vit.
En sak är dock för mig helt säker.
Ett stadsboende utan balkong saknar något viktigt. Utan möjligheten att ha en plats utomhus,
som del av lägenheten, skulle upplevas instängt och väl begränsat. De få gånger detta hände i
ungdomen kändes det inte bra. Vi måste helt enkelt ibland kunna vara ute också hemmavid,
kunna överblicka omgivningen, ta en fika och umgås utomhus, men ändå hemma.
Därför har också kravet på balkong varit absolut vid varje byte av lägenhet vår familj har
gjort. De har inte behövt vara så märkvärdiga, men behovet av att kunna göra uteplatsen
mysig och sittvänlig har alltid funnits med i kravbilden. Vårt tidigare boende, precis vid
Slottsskogen, hade en balkong mot parken och innergården. Det var inte optimalt men erbjöd
rymlighet, avskildhet och lugn. Här blev det därför otaliga goa stunder i en fin blomsterfylld
miljö med nära och kära.
Av våra senaste fem boenden i göteborgska Olivedal tar dock den nuvarande balkongen första
pris. Med sin placering några våningar upp utmed en trevlig och livlig gata erbjuder den en
intressant och omväxlande utsikt. Här är man en del av stadens myller utan nämnbara
störningar. Här finns sol hela den del av året då temperaturen är utomhusvänlig. Avståndet
ned till gatan är inte längre än att ett samtal med förbipasserande är möjligt. Låt vara med ett
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något förhöjt röstläge, men ändå. Här känns det verkligen att vi bor där vi vill bo, mitt i
staden.
När dessutom min kära Eva alltid varit en hejare på att mysa till det vackert på balkongen blir
denna förstås ännu mer inbjudande. Blomsterprakt och en trevlig sitthörna gör att här mår vi
riktigt bra. Därför blir det också ständiga balkongbesök för frukost, fika, ett glas vin eller
rentav hela måltider.
Klängväxter i all ära, men av alla växter går dock inget upp mot att ha pelargoner i de rymliga
balkonglådorna. En sådan både färggrann och tålig växt detta är. Inte någon gång har denna
blomma svikit oss. Från tidig vår, över sommaren och långt in på hösten står de där i all sin
prakt. Visst de måste skötas med lagom fuktig jord och vissnande blomställningar behöver tas
bort. Sköts detta så känner den sig nöjd och visar sitt bästa jag för oss. Det blir då en röd
inramning av vårt balkongliv. Det tycker vi om. Symboliskt? Ja, kanske det.

En stund på klotet
På bilden ser ni en av vårens tillfälliga och överraskande installationer. Vi tittar på en lite
slarvigt klippt gräsmatta där gräskanten runt cementsockeln lämnats kvar. Kanske det skett
medvetet för att i spara de ljuvliga små blommorna av arten förgätmigej som syns i
förgrunden. I övre vänstra hörnet skymtar locket till en brunn. Även runt denna sticker
långstråna upp. Så det har nog varit bråttom med klippningen den här dagen.
Sen kommer vi så till huvudmotivet och dess olika delar. Uppenbart är det någon form av
trädgårdskanin. Den är vit, i naturlig storlek och troligen av något emaljerat material. I brist
på ett levande exemplar kan den nog fylla en dekorativ roll i en lite ruffig trädgård. På dess
tycks ha hamnat ett klot från ett Bocciaspel, den italienska motsvarigheten till Boule. Men vad
har klotet på sig? Jo, där sitter en vinbärssnäcka fast förankrad längst upp. Men hur i hela
friden har allt gått till? Hur blev det så här?
Tja, svaret på frågan är inte så märkvärdig.
Det är födelsedag och fest hos ”Samba-Erik”. I sann brasiliansk anda är förberedelserna lite
sena, men hinner ändå alltid fram. Detta är förklarningen bakom den tilltufsade gräsfrisyren
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runt kaninen. Under den trevliga festen, som förstås sker till härlig musik från en liten
sambaorkester, blandas äldre, unga och barn i fin vårröra. Barnen i åldrarna 2-7 år ropar,
skrattar, leker och rasar runt. De får tag i ett Bocciaspel som de med tanke på åldrarna inte
riktigt förstår poängen med. Kloten far hit och dit och till slut tröttnar barnen på det hela.
Kloten får ligga kvar och spelets s k ”Lillen” kommer som oftast bort.
Vän av ordning, d v s i detta fallet jag, tycker efter någon timma att det kunde vara dags att
plocka upp de utspridda kloten. När så letandet ger resultat finner jag att ett av de rosa kloten
fått en besökare i form av en kraftig vinbärssnäcka. Så trevligt, en sådan härlig kombination
i tiden, funderar jag. Allt måste omedelbart förevigas med mobilfoto. Men var? Det är då som
kaninen, om inte skuttar fram, så i varje fall upptäcks. Sagt och gjort. Klotet med snäckan upp
på kaninhuvudet och klick där satt den. Snäckans märkliga klotliv är förevigat.
Ett steg tillbaka och då ser jag helheten. Det stora motivet. Klick så finns också detta i mitt
mobilgalleri. Resultaten hamnade sedan på min hemsida och därmed i cyberrymden.
Det skulle aldrig en vinbärssnäcka kunnat tro när den slemmade upp sig på den lockande
rosa grejen. En stund på klotet blev det. Kanske lite tankeväckande.

Små underbara stunder
Vi har alla egna små favoritstunder. Det är speciella ögonblick, någon liten vardagshändelse,
en färg vi ser i ett visst sammanhang, en doft vi förnimmer, någons leende eller skratt eller
något helt annat. Det handlar om de små underbara stunderna som bara finns, inte alltid, men
då och då. Varje gång känner vi den särskilda glädjen av något som kanske kan kallas lycka.
Åtminstone för den lilla tid det varar. Här är några av mina små underbara stunder.

-

En varm sommardag på en liten slingrande grusväg med fullt av blommar utmed
vägrenen och på ängarna runt om
När dimman höjer sig över någon slätt eller en sjö en klar morgon vid soluppgången.
Sitta ombonad inomhus och ha utsikt över ett blixtrande åskväder långt ute till havs.
Den sanna glädjen hos ett barn som just gjort ett mål och kramas om av glada
kamrater.
Sommardofterna efter ett rejält regn på landet eller i en park en sen kväll.
Ett småfågelpar som arbetar idogt och tillsammans för att mata sina ungar i en holk
eller i ett bo någonstans.
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-

Vakna en tidig morgon och se min livskamrat lugnt sovande vid min sida medan
ljuset sakta strömmar in genom en glipa i gardinen.
När en idé till en målning eller skulptur börjar ta form och allt känns så rätt och lätt.
Ett möte med en ung människa som ger mig en stor kram för att jag en gång för länge
sedan varit ett viktigt stöd i en svår situation.
En god bok som inte går att släppa utan måste läsas ut i ett svep.
Mötet med någon nära som varit svårt sjuk och nu tillfrisknat och lyser igen.
Efter en lång bortavaro komma in och omslutas av känslan att en lång resa slutat väl
och att det är skönt att ha ett hem att återvända till.
Se hur björkarna slagit ut på några få dagar under våren och allt som varit kalt nu
åter blir ljusgrönt.
Iaktta ett äldre par gående på gatan hand i hand medan de då och då ser på
varandra.
I ett samtal någon gång uppleva en djup förståelse för en annan människas innersta
tankar och känna att jag kommit nära.
Kolla på ett foto jag inte sett på länge och som väcker ett ljust minne jag glömt bort.
Komma ut på gatan en tidig morgon, andas in stadens luft efter en regntung natt och
kisa mot solstrålarna som smyger fram mellan molnen.
När musik jag inte hört under lång tid plötsligt väcker en särskild inre värme av goa
minnen.
Oförberedd och plötsligt få en kram av ett litet barnbarn.
På avstånd höra musik, skratt och glädje från barn och vuxna en solig och ljum
eftermiddag.
Vardagens små ögonblick av innerlig kärlek i min kärastes plötsliga kram eller lätta
smekning.

Ja, det är några av mina underbara stunder, vilka är dina?

Jag tycker om många klubbar
Många älskar bara ett lag, en klubb inom fotbollen. De är trogna detta i alla lägen. Kärleken
har kanske uppstått i barndomen och följt med i flera generationer. Förhållandet ger både
glädje och sorg men oavsett upp- och nedgångar finns alltid en stark och trygg gemenskap
med likasinnade supportrar.
Jag har spelat fotboll, varit ledare och älskat denna världens största sport sedan barndomen.
Det har dock aldrig fallet mig in att ge hela mitt hjärta till en och samma klubb, oavsett hur de
spelar och vad som händer. Min kärlek till själva spelet och vilka specifika relationer jag haft
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till olika klubbar har alltid gått före fasthållandet till en viss klubbfärg. Därför har också mina
känslor för olika fotbollslag förändrats över åren. Någon inbiten supporter kan kanske tycka
att detta är opportunistiskt och svekfullt, men sådana invändningar struntar jag helt i. Jag
tänker ändå fortsätta min flexibla stil och i första hand älska det vackra spelet.
Min hållning har inneburit att föremålen för mina positiva fotbollskänslor bland svenska
klubblag har växlat.
Det började en gång med Elfsborg. Här spelade mina västgötska rötter säkert in. Klubben var
det första allsvenska lag jag såg spela. Dessutom fick jag träna med A-truppen under min
gymnasietid och därefter blev klubben länge en favorit. Så länge gulsvart fortsätter spela sin
tekniska och passningsinriktade fotboll kommer detta lag också att finnas nära mig.
Nästa klubb jag föll för blev GAIS. Detta därför att klubben till skillnad från IFK var ett bra
allsvenskt lag under mina första år i 1970-talets Göteborg. Som varande lite av en lidande
underdog kändes och känns GAIS också lite speciellt. När sedan vår äldste son, Linus, ett tag
spelade med dess junior- och seniorlag blev mina känslor för GAIS starkare. Under den tid de
personliga vännerna, Wanderson do Carmo och Romario Sipiao, också fanns i laget följde jag
det noga. Detta stöd för grönsvart finns fortfarande, inte för att de spelar särskilt vackert, utan
för att klubben alltid tycks kämpa lite i motvind utan att någonsin ge upp. Det gillar jag.
När IFK på sent 70-tal satsade och tog sig tillbaka till allsvenskan så var också jag med i
publiken under den roliga och spännande resan. Storhetstiden som sedan kom med
Europavinster och allsvenska guld var också rolig, men successivt tappade jag intresset för
Blåvitt. Klubben blev bara för stor, stöddig och självgod och den finessfattiga tråkfotboll laget
visat under många har inte alls tilltalat mig.
Sedan fanns en tioårsperiod där mitt stöd kom att hamna hos tre andra allsvenska klubbar. Allt
detta beroende på vilken klubb yngste sonen, Erik, representerade. Först i raden kom lirarnas
lag Örgryte IS. Här fanns han från pojklagsåren ända upp i A-laget och allsvenskan. Då
ställde jag förstås på alla sätt upp för rödblått. Det faktum att den tekniska fotbollen alltid
präglat och präglar klubbens spel har också stärkt min uppskattning för ÖIS. Den positiva
feelingen fortsätter och jag önskar klubben all framgång och en ständig plats högsta serien.
När så Erik gick över till Malmö FF följde jag förstås den klubben mycket starkare än
tidigare. Hans tre roliga år med MFF gjorde att intresset för ljusblått växte. Den nya storheten
och de senaste årens lite krampaktiga spel gör mig dock numera lite mer avvaktande. För mig
räcker det nämligen inte att bara vinna, det ska ske med stil och publik njutning också.
Efter MFF blev det Hammarby för Erik och mina sympatier för ett särskilt lag hamnade på
Söders stolthet. Bajens prägel av lite underdog, ungefär som GAIS, gjorde det också lättare att
tycka om klubben. Ett åtminstone tidigare ofta smånätt och flytande spel gjorde också det hela
mer tilltalande. Så länge de försöker spela lite gladfotboll är allt väl, men blir det tråk- och
gnetfotboll ställer jag inte upp.
När jag idag går för att se elitfotboll för herrar i Göteborg är det BK Häcken som får besök.
Den trevliga och välordnade ”Gothia Cup-föreningen” är värd all högaktning. Deras snabba
och ofta vägvinnande tekniska fotboll gillar jag. Blir det sedan några ytterligare matchbesök
så får det bli superettan. Det blåvita spelet lockar mig nämligen inte alls.
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Mina drömmar
Höga mål eller visioner för olika delar av det egna livet eller om utvecklingen i samhället,
världen och för mänskligheten benämns ofta som drömmar. Det är något att sträva efter och
försöka nå så nära som möjligt, en stark drivkraft och tro på att det oerhört svåra är
uppnåeligt. Sådana drömmar har nog de flesta av oss och jag tror att dessa är oerhört viktiga
för att åstadkomma förändringar för sig själv och allt annat. Jag har haft och har dessa med
mig jämt, men sett över livet har de förstås skiftat.
Nu trodde du kanske, att jag skulle berätta lite om just nämnda typer av drömmar. Men
ingalunda, det jag vill säga något om är de faktiska drömmar jag har när jag sover. Alltså den
omedvetna process i hjärnan som pågår hos alla under sömnen. Det är den process
vetenskapen säger är oundgänglig för att kunna överleva i längden. Så när någon säger, att de
aldrig drömmer så stämmer detta förstås inte. Vad det handlar om är istället, att vederbörande
inte kommer ihåg sina drömmar därför att hen inte har vaknat till i samband med drömmen
och därmed kunnat minnas den. Ja, kanske inte bara minnas utan även skrivit ned några ord
om vad den innehållit.
Jag tillhör gruppen som då och då vaknar till då jag drömmer. Detta gäller oavsett om det jag
drömmer innebär en positiv eller en negativ upplevelse. Ibland noterar jag ned några
meningar om drömmen, men oftast ligger jag bara och funderar lite på dess innehåll och
memorerar för att på morgonen kunna berätta. Över frukostbordet får sedan också min
livskamrat återkommande höra dessa små drömda berättelser. Detta betyder inte, att vi
därmed sitter och försöker analysera dessas innebörd. Nej, vi ser en dröm bara som en
intressant och märklig historia från den gröt av händelser, tankar, glädjeämnen eller oro och
ångest som finns i det inre.
Sett över min levnad har naturligtvis mitt drömmeri växlat i fokus. Allt beroende på att jag,
min tillvaro och varat runt mig har förändrats. Från fyllda 65 och framåt förnimmer jag att
mina drömmar har ökat i antal. Men antagligen är det så att jag bara sover lite lättare och
därmed oftare vaknar till, ligger vaken en stund och därmed lättare kommer ihåg mina
drömmar.
Finns det då något specifikt som på olika sätt är återkommande i min drömvärld?
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Jo, naturligtvis är det så. Mestadels är det ljusa drömmar som kommer fram. Detta beror
troligen på att jag egentligen är väldigt tillfreds med hur mitt liv gestaltat sig och hur det
fungerar idag. Det beror nog också på att jag i allmänhet är fylld av förtröstan om
möjligheterna till positiva förändringar. Den faktiska oron över mina närmaste och utveckling
i samhället och världen har inte tagit överhanden. Detta betyder dock inte att drömkaoset inte
också berör faktisk oro och då i synnerhet gäller detta mina nära och kära. Det är då en
blandning av situationer och utvecklingar som både skett och inte hänt. Rubbet blandas och
formas till olika former av helt märkliga och ibland rent absurda drömhistorier. Ni känner
säkert igen er i detta från era egna drömmar.
Nog om drömmerier med ett konstaterande.
Jag tycker att jag mår väldigt bra av mitt drömmande och att jag ofta kommer ihåg dem.
Ännu bättre mår jag av att berätta om och samtala lite om dessa med min käraste.
Så min rekommendation är.
Försök göra något åt att stärka er förmåga att komma ihåg era drömmar. Oavsett vilka de är
kan hågkomsten och samtalet om dessa bli bra för er. Det tror i varje fall ja

Elda inte upp hemmet
I juletid varnar brandmyndigheter lite extra för faran med levande ljus. Se upp var de är
placerade, låt inte barn komma nära lågorna och absolut inte leka med elden och kom ihåg att
släcka, är några viktiga varningsord. Det råder ingen tvekan om att de behövs. Årligen sker
nämligen över 5400 allvarliga bostadsbränder. I snitt sker sådana bränder runt 15 gånger om
dagen och vid juletid är de betydligt fler än så. Inte minst de miljontals tända adventsljusen
utgör en extra stor brandfara.
Huvuddelen av alla bostadsbränder beror inte oväntat på oaktsamhet och okunnighet. Lågorna
kommer i kontakt med något brännbart, brinnande ljus glöms bort och snabbt kan olyckan
vara framme. Efter min erfarenhet av krishanteringen för offren vid Brandkatastrofen 1998 är
min försiktighet med eld extra stor. Var helst jag befinner mig i en större samlingssal kollar
jag direkt efter nödutgångar. Goda brandvarnare och tillgång till brandsläckare i lägenheten
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och stugan är numera självklarheter. Dessutom gäller för mig stor varsamhet med de tända
ljus vi har och de är alltid många under den mörka delen av året.
Trots aktsamhet kan det tända på vid minsta misstag. Detta har även hänt hos oss.
En tidningssida har kommit för nära det tända adventsljuset på frukostbordet och vips har
pappret fattat eld. Lika snabbt har vi släckt och sedan växer försiktigheten mångfalt. Det har
även vid något tillfälle hänt att ett barn böjt sig över en låga och svett håret. Med snabb
handpåläggning har det slutat väl, tack och lov.
Den allvarligaste brandincidenten i vårt hem skedde för många år sedan. Till varje jul skapar
vi, precis som många andra, ett ”Julens tomteland”. I vårt fall är det fönsterbrädan till stora
fönstret i köket som är byggplats. Där görs ett landskap med lantliga hus och stugor men även
lite stadsmiljö Där finns skogar, berg, sjöar, djur och så en massa små tomtar förstås. Ett år
tänkte jag mig att en del av tomtelandet skulle bli lite extra snöigt. På en bricka la jag därför
en massa bomull i drivliknande formationer och i snömassorna placerades sedan en grupp
olika tomtar. En riktigt trevlig och fantasifull installation vill jag lova.
Sedan hände det som inte fick ske. Bomullssnön kom för nära ett av de brinnande ljusen som
markerade tomtelandets ingång. Blixtsnabbt fattade bomullen eld. Allt gick oerhört fort och
hotet om spridning var överhängande. Som tur var så fanns jag precis bredvid och kunde
snabbt täcka över elden med en duk och sedan ösa över vatten. På några sekunder var därför
elden släkt. Minnen från ”snöbranden” finns dock fortfarande med i varje års nya tomteland.
Det är de tomtar som en gång överlevde bomullselden, De står där, lätt brända, som
påminnelser om att vara försiktig med lågorna Viktigt för mig och för de barnbarn som alltid
är med och skapar vårt tomteland inför julen.

En märkesdag
Den 16 augusti 2016 blir för mig en märkesdag även om det ovanliga ändå inte är så märkligt.
Det är varmt och jag känner mig lite svettig efter en snabbare promenad. Det är några minuter
tills bussen jag tänker hoppa på kommer. Under väntetiden sitter jag som vanligt och studerar
alla dessa människor som väntar, en del till synes otåligt, andra lätt frånvarande men många
aktiva i samtal eller med passning av medföljande barn.
Klockan 16.20 kommer min buss, nummer 60 mot Masthugget. Den är knökfull. En del
passagerare stiger av för att släppa ut andra. Jag själv tränger mig in längst bak, och ser in i
bussen. Inga lediga platser utan fullproppat med folk både på stolarna och i gången. Det är
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svettigt att bara titta på. Jag står där hållandes i ett stag av något slag. Bussen går igång. Det är
då det händer, det oväntade och glädjande.
Jag känner plötsligt att någon tar tag i men vänsterarm. Jag tror förstås att det är någon av alla
mina bekanta i området. Så ser jag att det är en för mig helt okänd ung kvinna och hon frågar
tyst.
- Vill du sitta?
Jag blir paff och tror att jag hört fel. Detta har aldrig hänt mig tidigare. Inte någon gång har
jag blivit erbjuden en sittplats. Då jag bara ska resa två hållplatser och lätt klarar av att stå,
avböjer jag erbjudandet med ett leende och orden:
- Tack det var vänligt, men jag ska snart gå av.
Under den korta tiden jag står där tills det är dags att hoppa av hinner jag tänka många saker
om det inträffade. Jag kan omedelbart konstatera att detta faktiskt är just första gången och
därmed en märkesdag. Det är en dag att komma ihåg eftersom erbjudandet tyder på att en del
faktiskt upplever mig som gammal nog att resa sig för. Ännu viktigare är att det inträffade
talar om att det också i dagens unga generation finns de som tycker att det är självklart att
erbjuda sin plats åt en äldre person. Detta värmer mitt hjärta.
Jag stiger av vid Vegagatan och väl nere på trottoaren ser jag att kvinnan som erbjudit sin
plats också hoppat av. Jag stannar upp och när hon dragit ur hörlurarna ur sina öron säger jag:
- Jag vill tacka dig för att du erbjöd mig din sittplats. Detta var faktiskt första gången i
mitt liv som något sådant hänt mig. Att det hänt gör mig glad och det är tack vare dig.
Medan hon fortsätter in mot Nordostpassagen svarar hon:
- Vad roligt att få bli den första som glatt dig med en sådan självklar sak. Hej då och ha
en fortsatt trevlig dag.
Och så blev det. Först en bira på trevlig uteservering med äldste sonen sedan ÖIS mot GAIS
på Gamla Ullevi

Bokmässan och jag
Som göteborgare sedan 1970 borde jag väl ha varit en trogen besökare på Bokmässan. Lägg
där till ett tryggt läsintresse och jag borde ägnat detta evenemang all tänkbar uppmärksamhet.
Så har det dock inte varit.
För mig har detta jättearrangemang bara varit lite för mycket. Det överväldigande utbudet av
intressanta montrar, bokpresentationer, seminarier och överallt halv- och helkändisar har inte
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riktigt tilltalat mig. En litteraturens och tyckandets Kiviks marknad har helt enkelt inte fallet
mig i smaken. Detta till trots har jag på senare år gått dit och botaniserat en stund bland
stånden. Oftast med ett eller två mål i sikte och sedan därifrån.
2016 var mitt besök på mässan en minnesvärd höjdare. Detta var inte oväntat eftersom jag
gjorde besöket med nyvunne gode vännen Bengt Svensson från Malmö. Botaniserandet bland
montrarna hade vi tänkt lite på i förväg. Därutöver körde han lite egna intressegrejer och jag
mina. Tillsammans lyssnade vi också på två miniseminarier. Det första handlade om arbetet
mot hedersförtryck. Där framträdde två av mina goda vänner, de utomordentligt kunniga Juno
Blom och Mikael Thörn från Nationella kompetensteamet. Som vanligt blev det raka och klara
besked från deras håll. Tack för det.
Det andra var en intervju med Amineh Kakabaveh om hennes självbiografiska bok ”Amineh –
inte större än en Kalsjnikov”- från Peshmerga till riksdagsledamot. Att lyssna på hennes korta
engagerade tal om sin fantastiska livsresa hittills kändes riktigt bra. En dedicerad bok och
kram efter berättandet var också lite extra.
Om det blev några bokköp? Jodå, förutom Aminehs bok, även Per Kornhalls ”Korruption i
Sverige” till Eva och till sonen Erik: Hammarby 100 år. Bengt köpte en skrälldus med olika
titlar så det blir till att läsa nere i Malmö framöver.
En mässa är dock inte bara seminarier och kollande i montrar. Den betyder också en
träffpunkt för gamla vänner. Att möta och småprata med många, som man arbetat tillsammans
med i politiken, fritidsengagemangen och yrkeslivet, känns alltid upplivande. Mässan 2016
var inget undantag i det sammanhanget. Så det var en riktigt trevlig dag med dito sällskap.
Trots det så är nog fortfarande min känsla kvar att denna marknad bara är lite för mycket.

Istället för Facebook
Kontakter via Facebook är positivt för många. Gamla och nya vänner umgås om än i
begränsade former via nätet. Detta kan ske dagligen och stundligen. Oftast är det trevligt och
jag är glad över att jag från 2016 har hängt med i ”facebookandet”. Men FB i all ära det kan
ändå aldrig ersätta den gemenskap som fås genom ”liveträffar” med andra människor.
Umgänge med fysisk närvaro ger alltid så mycket mera. Denna triviala insikt tog jag och mina
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kamrater, Håkan Sandblad och Dick Aurell, fasta på någon gång under 2011. Vi startade då
nämligen den fysiska mötesplatsen "Istället för Facebook " – Iff.
Denna innebar vid starten och därefter att goda vänner och bekanta till oss efter tid och lust
möts varje torsdag mellan kl 17 och 19. Träffen sker i en liten restaurang på Linnégatan i
Göteborg med det för ändamålet så passande namnet "Istället". Ett 60-tal trevliga personer
blev inbjudna vid starten. Den kretsen av goa människor, som känner till vår aktivitet, har
sedan utökats efter hand.
Många i ”Iff- gruppen” har varit med en eller flera gånger. Ett gäng på ett tjugotal personer är
riktigt flitiga besökare. En del av dem kommer i stor sett varje torsdag. Då sker förstås samtal
om allt mellan himmel och jord. Nya bekantskaper görs. Överenskommelser mellan deltagare
om gemensamma besök på olika evenemang är inte ovanligt. Annars ensamma finner nya
vänner. Någon som söker en själsfrände eller hjärtevän kan finna en sådan. Kort sagt alla
slags positiva följder sker vår mötesplats "Istället för Facebook”.
Över sommaren är verksamheten vilande, men senast i september, när de flesta återvänt från
sina semestrar, kör vi igång igen. Då blir det åter två timmars öppet hus på torsdagar
Alla mina vänner är naturligtvis välkomna att titta in, ta en bira eller ett glas vin och tjöta en
stund. Vill ni veta om jag och Eva är där en viss torsdag så fråga via sms. Kom ihåg det finns
bara ett villkor för deltagandet. Detta är att allt grejande med mobilen utöver akuta samtal
måste man avhålla sig från. Inget märkvärdigt krav i ett sammanhang där livesamtalet och
närvaron är i fokus.
Bra och trevligt, inte sant? Kanske något för flera att sätta igång med hemmavid?

Värna de små och nära butikerna
På landsbygden där gårdarna och småbyarna ligger är servicen obefintlig.
Där finns inte ens en affär. En viss upprustning på den fronten skedde när bilen blev vanlig.
Då satte många handlare i tätorterna igång med varubilar. Dessa körde runt bland gårdar och i
byar och ett tag under 1950-talet var bilarna många. Åtminstone var det så i min barndomsby.
Där kom under en period flera livsmedelsbilar varje vecka och dessutom en bröd- och kakbil
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och en fiskbil. Dessutom kom det förstås emellanåt en drickabil för pilsner och läsk. Besöken
var välkomna och vi barn gladdes lite extra över den lilla godisbit det kunde betyda ibland.
När sedan landsbygdens folk skaffade egna bilar och körde in till samhället och handlade dog
varubilarna bort. Isoleringen för den icke bilburne återkom i och med det.
Många mindre samhällens öde är en sakta utsvältning
Först läggs järnvägen ner och bussarna går alltmera sällan. Rätt som det är så sjappar också en
del av ortens företag. Sedan är det dags för posten att stänga och apoteket flyttar in i någon
affär. Nästa steg, om det inte skett tidigare, är det banken och bankomaten som försvinner.
Samtidigt med denna utveckling flyr också ungdomarna till staden eller den större tätorten De
människor som är kvar ger dock inte upp. De svetsas samman och söker nya utvägar, för det
viktigaste finns ändå kvar. Fortfarande finns en liten speceriaffär där livets nödtorft kan
inhandlas. Kanske är det en Konsumbutik eller en ICA dito. Så länge affären finns kvar finns
det hopp. Blir den hotad så slår de boende ofta sig ihop för att rädda affären. Så viktig är den
nära butiken.
I staden, oavsett storlek, är det överfullt av alla slags affärer.
Men inte heller där kommer man alltid undan bilberoendet. I städernas utkanter placeras
nämligen jättelika köpcentrum där allt och lite till kan inköpas. Är det tillräckligt stort hamnar
också ett systembolag vid sidan om den jättelika ICA Maxi, Willys, eller Coop. Uppmaningen
är: Åk dit och handla utav bara helvete. Här finns allt. Köp, för det ger lycka. Visst, folk åker
dit och storhandlar.
Inne i staden pågår också en snabb koncentration av de livsmedelskedjornas större affärer.
Tyska lågprisföretaget Lidl växer med jättebutiker. Axfoodägda Hemköp och Willys tränger
sig in och konkurrerar ut de små handlarna. I Axfoods värld ska det vara stort och kraven på
och kontrollen över de enskilda Hemköpsbutikerna är hård. Rätta in er i ledet är det som
gäller för storkapitalets Axfood. I draget efter de storas utbredning kan man se hur den ena
mindre livsmedelsbutiken efter den andra dukar under. De mindre, som har ICA i ryggen,
kanske orkar hålla ut längst.
Det är tufft värre i stormen av alla större affärer, som etableras i och utanför staden. De små
butikernas tar med sig personlighet och närhet till områdets boende. Ofta blir nämligen dessa
småbutiker något mera än bara en affär. De blir en mötesplats där folk stannar till och pratar.
Ett ställe där man kan be om hjälp och få det. Dessa små affärer är för det nära grannskapet
därför väldigt viktiga att få behålla. Naturligtvis inte alls lika viktiga som affärerna i
glesbygden, men ändå betydelsefulla. Men ingen liten livsmedelsbutik klarar sig om inte vi
som bor nära handlar där, kanske inte alla inköp men då och då och vissa varor jämt. Det blir
inte dyrare, jag lovar.
I mina kvarter finns en sådan här butiksklenod.
Den heter ”Oliven” och ligger i hörnet Vegagatan/Olivedalsgatan. I dess lokaler lär det ha
funnits någon form av affär sedan 1925. I varje fall har Olivens Livs legat där den ligger
sedan 1970-talet då vi bott i närheten och handlat där. Numera, och sedan många år tillbaka,
är det Mikael och Katarina som driver affären. Till sin hjälp har de ofta de egna barnen.
Kundkretsen är dock stor och utbudet gott. Därför behövs också extrapersonal. Ofta är det
trevliga ungdomar som får chansen. De innovativa ägarna har också ordnat ett litet kafé i en
del av butiken. Gott om fikaplatser utomhus finns också. Här kan den sugne köpa kaffe för en
tia. Vill någon därtill ha en nybakad bulle blir det ändå bara 15 kr. Är någon sugen på något
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annat är det också de små priserna som gäller. Billigt och trevligt är det mellan 7 och 23 alla
dagar. Inte undra på att stället blivit en frukostfavorit bland taxichaffisar från hela staden och
bland andra arbetande i området. När det dessutom från januari till påsk vankas stadens
godaste semlor till ett lågt pris är dragningskraften ännu starkare.
Oliven är en självklar del av mina kvarter. Jag skulle sakna den mycket om denna vänliga lilla
affär inte fanns där. Därför går jag dit och handlar flera gånger i veckan och emellanåt tar jag
också en kopp fika. Kanske blir det också en bulle någon gång. Allt skulle jag lika gärna
kunna handla i den stora Hemköpsaffären runt hörnet, men det gör jag inte. Oliven, min nära
butik är viktig för mig och många andra. Den är inte bara en livsmedelsbutik, den är också en
fin mötesplats.
Så, tänk till!
Tycker du att din nära butik är trevlig att ha så hjälp den då att överleva. Lägg inte alla dina
pengar i de stora livsmedelsaffärernas redan överfulla kassor. Lär känna den lilla butikens
trivsel och gemyt. Det är väl värt priset du betalar. Jag lovar

Vad lyssnar jag på?
Överallt kan alla se människor med hörsnäckor. En del lyssnar på radioprogram men väldigt
många låter musiken strömma in. Sen är det ju så smidigt när snäckan är kopplad till mobilen.
Då kan man när som helst avbryta lyssnandet och själv ringa eller ta emot samtal. Det är
också en del som äger en liten fickradio med hörsnäckor. Det kan förmodas att det då ofta
handlar om lyssnade på P1. Lyssnandet i mobilen via hörsnäckor sker dock inte bara ute utan
även på caféer och restauranger. Ja snäckorna används ibland även hemma även om den lite
äldre generationen då kanske föredrar vanlig radio.
Idag är det helt uppenbart att både gamla och unga har laddat mobilen med musik. En del
köper låtar via Itunes och skapar på så sätt spellistor med sina favoriter. Enskilda låtar kostar i
allmänhet något över tian och vill någon ha ett helt album går det på en hundring eller lite
mera. När köpet är gjort så går det bra att lyssna på dessa hur ofta och länge en vill.
Låtskrivarna får naturligtvis också några ören per såld låt. Om man köper mycket musik på
det här sättet kan det ju rulla pengar, men håller man sig till en bunt favoriter blir det en
engångssumma vars storlek en själv styr över.
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Andra lyssnar på vad de vill och när som helst genom att prenumerera på Spotify. Detta kostar
runt hundringen per månad och ger tillgång till ett nästan obegränsat antal låtar. Även
låtskrivare och sångare tjänar, tack och lov, också lite på lyssnandet. Den stora fördelen med
Spotify är naturligtvis det enorma låtutbudet. Nackdelen är förstås kostnaden, en hundring i
månaden och 1200 om året är inte bara kaffepengar. Vän av ordning kan lätt räkna ut hur
mycket varje lyssnad låt då kostar. Det gäller att lyssna ofta och mycket för att pressa ned
styckepriset.
När jag ser folk med hörsnäckor eller hörlurar undrar jag ofta vad det är de lyssnar på. Alltså
om de inte har på så högt att alla runtomkring kan höra. Emellanåt har jag roat mig med att
först göra ett antagande om någons lyssnande. Därefter har jag helt enkelt frågat ungefär så
här:
- Ursäkta, du ser så nöjd ut får jag fråga vad är det du lyssnar på som gör dig så glad?
Jag kan villigt erkänna att jag sällan haft rätt i min tysta gissning. Det är helt enkelt inte så lätt
att para ihop personer med en viss form av musiksmak eller programtycke. Eventuella
fördomar om åldrar, utseende, klädsel kopplat till viss smak avslöjas lätt med ett sådant här
test.
Så här får du chansen att testa den här lilla gissningstävlingen. Här blir det dock mycket
enklare än ute på gatan där man gissar om helt främmande personers musiksmak. Här erbjuds
ni helt enkelt att gissa vilken musik jag som mest har hört i mina öron. Musiken har jag alltid
köpt via Itunes och den har som mest bestått av ett tjugotal olika låtar.
Vilka tror ni de har varit?
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En morgon,
din, min eller någon annans
Ljuden från gatan och ljuset i glipan
Drömmen som bleknar sakta
Andning som stärker hjärtat
Fibrerna svarar, stommen får fart
Den nya är åter här

Orden fladdrar i kö på bordet,
i hörnet mumlar det röster
På andra sidan finns livet
Planer med klockorna gräddas,
Kropp och själ är med

Piller trillar med forsen i strupen
Stubben försvinner raskt
Vattnet smeker och renar
Morgonens spegelbild ler
Kroppen är redo

Den ljusarla dagen tränger nu in,
luften strömmar från fönstret,
Allt blir svalt i nattens svepning
Allt är rättat och på plats
Nu är dagsprånget här

En herrgård med flora och grova
Havre som frasar i vitt under banan.
En grå earl och rodnande Ingrid-Marie
Den mustige Kivik är på besök
Vanans makt dominerar

Redan är tanken tangenter,
böjd rygg eller ryggdunk
Hästens krafter i spiltan är kvar,
järnets odjur skriker sig hes.
Jag och du i magen gör ont
Morgonen är över, förmiddagens knog är här
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Samtal mellan gamla vänner

Vi känner inte igen vår hemby längre
Vi satt och pratade på en parkbänk i vår gamla hemby. Det var Lars-Erik, Martin, Björn och
jag. Vi var fyra gamla vänner, som träffades för att återuppleva stämningen där hemma. En
grupp erfarna män, som det hade gått bra för i livet, om än på olika sätt.
- Jag måste erkänna att jag inte längre känner igen mig här. Det är något vikigt som
fattas. Allt verkar helt förändrat, sa Björn.
- Ja, visst är det så. Jag som bott kvar här längst har sett förändringarna komma och
inte har det blivit till det bättre. Det är svårt att sätta fingret på en enda händelse som
orsak till raset här i byn. Det har väl skett gradvis och under en lång rad av år och
genom många olika steg utför, muttrade Lars-Erik.
- Det började väl för 30 år sen då byabankens styrelse, med byalagsledningens goda
minne beslutade att upphäva regleringen av pengamarknaden för byns innevånare.
Det var ju efter det som köpfesten brakade loss på allt från nya ladugårdar, till
jordbruksmaskiner, menade Björn.
- Ja, du menar den s k ”novemberrevolutionen” när alla självständiga bankfilialer fritt
fick börja låna ut pengar till höger och vänster. Den festen kunde ju bara sluta på ett
sätt, d v s med en rejäl baksmälla. Många byinvånare tog lån de inte kunde betala. Så
rätt som det var brakade alltihop. Nej, inte alltihop, bankfilialerna fick hjälp från
byakassan och klarade sig med bibehållna profiter, men många familjer fick gå från
hus och grund. Det var tragiskt alltihop och jag skäms över att en del av mina vänner
var med och banade väg för detta, suckade Martin.
Vi satt tysta en stund och begrundade både begreppet ”novemberrevolutionen” och att Martin
skämdes. Begreppet kändes för allmänt, bättre vore att kalla händelsen för ”Bank-och kapitalkuppen” eftersom det var vad det handlade om. Martins skamsna avbön var både rätt och fin
och tydde på ett tillfrisknande från hans sida. Det gladde oss alla.
- Men det var inte slut med det. Tio år senare bestämde ju en ohelig allians med
storgodsägarna, lantarbetarklubben och några till att vår lilla välordnade och
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grönskande by skulle gå upp i storkommunen Mammon. Det skedde visserligen efter
en omröstning på torget, men hade lantarbetarnas ledare inte svansat efter de rika så
hade vår by fortfarande varit självständig. Då hade resultat av torgmötet blivit ett
annat, sa Lars-Erik, som nu rest sig, var röd i ansiktet och såg riktigt förbannad ut.
- Nej, efter det att vår lilla by satt sig i knät på Mammon blev inget sig likt här längre.
En massa saker, som vi hittills bestämt hemmavid, skulle nu storgubbarna i Mammon
besluta och detta långt bortom landsvägen. Storgodsägarnas drängar applåderade
alla förändringar och lantarbetargänget rantade efter om än ibland ovilligt. Redan
efter ett litet tag kände många att vår lilla fina by hade tagits ifrån oss, sa Björn… och
tillade på sitt ofta så förtroendeingivande sätt: ”Lugna ned dig Lars-Erik, du är bland
vänner här. Vi vill dig inget illa”.
Lars-Erik satte sig ned, och fortsatte nu lika upprört som tidigare
- Men det var ju inte slut med att Mammon tog från oss byabor rätten att bestämma på
våra egna gårdar. Sen satte de styrande i byalaget i gång med att riva ned vår fina
skola. Istället fick godsägare Von Kröspung och andra starta nya skolor där vi byabor
skulle betala för kalaset. Barnens utbildning har inte blivit bättre av det, men
godsägarnas plånböcker har blivit fetare.
- Javisst, och byapamparna sålde också ut en massa andra fina saker som varit bra för
oss alla. Ett av de värsta exemplen på detta var försäljningen av vårt gemensamma
kafé ”Pillerburken”. Detta hade varit en lysande vinstverksamhet under alla år. När
byn hade kontrollen var alla hälsofrämjande godsaker vi kunde stoppa i oss både
billigare och säkrare för alla. Då gick ju vinsterna tillbaka till byn, som kunde
använda dessa för innevånarnas bästa. Alltså bra både för folket och för byakassan,
tillade Martin, som i den här frågan inte behövde skämmas för något.
- Om du tycker att försäljningarna av byns egendomar varit bedrövlig, vad säger du då
om att girigheten även brutit sig in i både vårt gamla ålderdomshem och i sjukstugan.
Även där försöker ju byns girigbukar att göra vinster på skattebetalarnas pengar för
att sedan sticka med kosingen till utlandet. Det senaste i den vägen är ju, att många av
våra allt fullare gäststugor också blivit vinstmaskiner för olika slags byapampar.
Bland dem finns även typer som tidigare gapat om att alla gäster borde portas från
byn. Äckligt, är rätta ordet om detta, sa Björn och spottade.
Jag, som hittills hade suttit tyst, kände nu att jag ville säga något.
- Jag håller med om att man inte kan känna igen sig här i byn längre. Det är verkligen
inte som förr. Den goa gemenskapen och solidariteten mellan oss byabor har spruckit,
men ännu inte helt rasat ned i avgrunden. I spåren av allt slaktande av det vi skapat
gemensamt, har gapen mellan fattiga och rika i byn blivit allt större. Alltfler känner
sig därför med rätta utanför och trampade på, sa jag, och fortsatt
- Järngruppen i byn har utnyttjat detta missnöje genom att skylla allt dåligt på de
viktiga säsongsarbetarna och på de förbipasserande från andra byar. Nu när missväxt
och gräsbränder härjar i andra byar kommer ju många av deras innevånare hit för att
söka hjälp. Pamparna i Mammon käbblar som vanligt på och gör inget för de utsatta.
Järngruppens gapande har nu blivit ännu högljuddare. Många andra, tidigare kloka
grupper i byn, har tyvärr hängt på. De har t o m. börjat mota bort de hjälpsökande
redan vid grinden nere vid vägskälet, sa jag och hade svårt att hålla tårarna tillbaka.
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De andra nickade tyst och vi lutade oss alla tillbaka i solskenet. Efter en stund, när min ilska
hade dämpats, vågade jag bryta tystnaden och sa lite skämtsamt:
-

-

Nä, kamrater det här duger inte. Nu är det hög tid att vi gör något bra för byn innan
allt gått i tusen bitar. Budkavlen måste snart gå igen. Kom så sticker vi ned till
”Pillerburken” och gör upp planer för byarevolutionen 2017 över en latte.
Jag bjuder. Sen går vi till Folkets Park och upplever gamla minnen.
Vadå Folkets Park, den finns inte längre. Du menar väl ”Investor Arena”, rättade den
alltid lika uppdaterade Lars-Erik, medan vi reste oss och lunkade iväg bort över torget.

Flyg utan miljöfarliga utsläpp
Det är sommar någonstans i Sverige. Blå himmel med små molntussar som sakta seglar förbi.
Du är ute i naturen, kanske vid en svalkande insjö, ensam eller med goda vänner. Du ligger på
rygg, avslappnat och skönt, på den mjuka filt du burit med dig. Inget buller, inga oljud från
bilar eller andra motorer stör dig. De enda ljuden som når dina öron är några lekande barn
som stojar lite lätt. Detta är inte störande utan förhöjer bara den sköna stämning du befinner
dig i.
Du andas in den ljumma barrluktande luften och sluter ögonen en stund. När du åter blickar
upp mot himlen ser du ett flygplan passera nästan osynligt långt uppe i skyn. Det hörs inte,
bara syns som en liten prick med vingar. Du funderar lite på vart det kan vara på väg eller
kommer ifrån. Med de tankarna konstaterar du också att, oavsett vart eller varifrån, så släpper
flygplanet just i denna stund ut en massa skit på vår jord. Ju fler och längre flygresor desto
mera föroreningar. Du gillar det inte, men har ingen direkt lösning på problemet. För stunden
skjuter du därför bort flygets giftspridning och sluter ögonen igen.
När du efter en längre stund av slummer åter kisar upp mot himlen se du hur ett annat
flygplansliknande föremål passerar. Det såg ut att ha samma storlek som det förra planet, men
med större hastighet. Efter en stund kommer det åter över ditt huvud och du ser att det är en
vacker liten insikt som flyger förbi. Du greppar efter mobilkameran och väntar. Där kommer
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flygkrypet igen och du lyckas knäppa så påpassligt att du får en vacker bild. Du har just
förevigat ett av naturens många flygplan som inte lämnar ifrån sig miljöfarligt utsläpp.
Det du har sett och njutit av är en ”Slända” av något slag. Kanske var det en ”dagslända”,
alltså en insekt som inte äter och egentligen bara lever för att para sig, lägga ägg och sedan
dö. Detta kan ta just en dag eller ofta ännu kortare tid. Var det en sådan du fotade, ja, då ser
du den med säkerhet aldrig mer.
Det troliga är dock att det flyg som fladdrade förbi var en vacker ”trollslända”. Det är gott om
sådana i våra marker och säkert finns det över 60 olika arter runt om i Sverige. Detta riktigt
uråldriga flygfä, som har anor 300 miljoner år bakåt i tiden, lever vid just sådana platser där
du ligger och myser idag. Det är alltså en ättling från jordens barndom som du ser på himlen
ovanför dig. Du har den varma marken under din rygg och livets flygande historia ovanför
dig.
Så du tänker, att du är en del av alltet. Du känner, att detta är en viktig sekund av din korta
andning här på jorden. Sakta sluter du ögonen för att behålla stunden i ditt inre. Ett somrigt
lugn kommer till dig och du somnar.

Naturens nyttigaste helikopter
Denna sommarbild visar en humla på väg att leta nektar i en purpurröd fingerborgsblomma.
Att delar av blomman är dödligt giftiga är den lilla varelsen ovetande om. Ett par blad kan
innebära fara för en vuxen människas liv. Det vackra djuret vi ser på bilden kan vara en
drottning, men är troligen en arbetare. Om något skulle anfalla så skulle de kunna sticka
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tillbaka. Humlor har nämligen precis som bin en gadd där bak, visserligen utan hullingar och
med svagare gift, men ändå.
De stackars hanhumlorna är dock obeväpnade, men det gör inte så mycket. Deras uppgift i
livet är bara att para sig under sensommaren för att sedan dö. Drottningen, som sover gott
någonstans över vintern, är så fiffig att hon sparar ett gäng spermier till våren. Då ser hon
själv till att det blir nya arbetare och hanar och så görs allt om igen.
Humlan är en av människans allra bästa vänner bland djuren. Det är humlorna, inte bina, som
är de viktigaste pollinerarna av alla insekter. Utan humlor skulle en mängd buskar och örter
och de allra flesta blommorna inte bli pollinerade. Humlans betydelse kan därför inte
överskattas och vi måste alla därför vara snälla mot dessa vackra insekter och vårda dem så
gott vi kan. Var inte för nitisk med att klippa bort klöver och andra blommor, låt vägrenarnas
prakt finnas kvar och framför allt, döda aldrig en humla!
Vår humlevän finns i många olika varianter. I Sverige lever 37 arter och när du är ute i en
trädgård eller i naturen kan du kanske se ett tiotal av dessa. Du märker nog inte detta för de är
väldigt lika varandra. En sak som de har gemensamt är att de har håriga ben. Detta gör att
pollen lätt fastnar och gör därmed humlorna till lysande pollentransportörer mellan olika
blommor. Kom också ihåg att humlor är så listigt konstruerade att de, till skillnad från bin,
kan flyga omkring även vid lägre temperaturer.
Just humlornas flygförmåga är ett kapitel för sig. I förhållande till sin tyngd och storlek är
deras vingar på tok för små och flyghastigheten för låg. Länge hävdades därför att de enligt
fysikens lagar egentligen inte skulle kunna flyga. Eftersom humlorna bevisligen ändå flög
förstod man inte hur detta var möjligt. Med de små vingarna kan humlan inte glidflyga men
annars går flygandet bra. Hemligheten bakom flygförmågan är nämligen att vingarna arbetar
likt helikopterblad och med dessa skapar en lyftande luftvirvel. Den lilla krabaten kan
dessutom för sitt flygande använda lagrad energi.
Så, gott folk, var rädda om våra goda vänner, humlorna. Våra liv är starkt sammanflätade med
att de finns och har det bra. Pyssla med dem, titta på dem och fota dem gärna. De är inte
farliga, ett stick bränner till lite och går snart över. De vill gärna övervintra överallt där det
kan vara torrt tänk på det när du höströjer och städar för vintern.
Och till våra små humlevänner vill jag säga:
- Tack för att ni finns hos oss. Vi människor har förstört mycket för er. Nu har vi dock
börjat tänka till och insett att vi måste skydda klimatet och den natur som är vår
gemensamma. Så häng i, ge oss en chans, snälla”.
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Vad ser du?
Tja, enklaste svaret på den frågan kan nog vara att det är två liggande gamla trädbitar på en
gräsmatta med mycket löv. Bitarna kan möjligen vara delar av grenarna från ett större träd.
Rätt svarat, men många kan kanske utöver denna sakliga beskrivning berätta mera om vad de
ser eller tycker sig se. Låter vi bara fantasin och kreativiteten få fritt spelrum är möjligheterna
många och spännande. Så här olika kanske svaren på frågan ”Vad ser du?” också kan
Där ligger två vackert fårade trädbitar. De kan jag forma om och slipa lite och skapa
ett par spännande urtidsdjur. Vågar vi ta dem med oss?
Jag ser ett älskande trädpar som ligger sked med varandra. Så lugnt och vackert det ser
ut. Jag tror de sover.
Det bortre träddjuret, med sitt huvud till höger, verkar vrida detta bort
från den närmsta gestalten. Kanske är det ett tecken på uppgivenhet efter
ett lite för torrt flirtförsök.
Nja, jag tycker snarare att den bortre krabaten har sitt huvud till vänster
och faktiskt håller på att nosa den andra där bak. Precis som hundar gör
du vet, så kanske den bortre är en hane och den närmsta en löpande och
intresserad trädtik. Fy på sig, säger jag om detta.
Riktigt vackra trädklampar, som skulle göra sig väldigt bra som
dekoration i vår trädgård, eller vad tycker du? Jo, kanske det eller i vår
öppna spis, som en sprakande och värmande brasa en stund.
Det där? Jo det är inget annat än delar av två avslitna armar från något
som blivit gammalt, orkeslöst och murket. Jag ser dem därför som tysta
symboler på försämringarna inom sjuk- och äldrevården.
Tja. Det jag ser är en oräfsad gräsmatta och någon slags obegriplig och
modern skulptur.
Ja, så kan tankarna rulla på när vi vågar släppa dem fria en stund. Något vi alla nog borde
göra lite oftare och i många olika sammanhang. Det blir om inte annat lite roligare på det
viset. I varje fall roligare än att bara släppa ifrån sig den sura och vanliga kommentaren.
Vad är det för skräp som ligger där dag ut och dag in?
Nu får väl Park- och Naturförvaltningen skärpa sig och få undan bröten.
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Lugn, sol och värme kommer
Varje år hoppas vi på en snar vår och gläds i förtid för varje litet vårtecken. Vi hojtar till av de
små snödropparnas vita huvuden och vintergäckens gula hattar redan före vårens första månad
har inträtt. Sen i mars börjar våra vårkänslor småsvalla när det kvittrar lite extra starkt i
buskarna och koltrasten startar sina kärleksdrillar från samma ställe som tidigare. Nu är våren
här tänker vi och i det lägger vi hopp och tro på sol och värme.
Men lugn i stormen även om det blir april. Visserligen innebär att starar och bofinkar dyker
upp. Visserligen med prunkande krokus och andra vårblommor i rabatterna. Men snälla, det är
inte och ska inte heller vara, så varmt ännu. Bli inte förvånad av en och annan frostnatt eller
om snö och hagel faller på våra huvuden. Vi kan inte förvänta oss bättra. Sådan är ju april,
varför lär vi oss aldrig?
I slutet av april kommer dock, oavsett snöblandat regn eller ej, några säkra vårtecken. I varje
fall gäller detta för oss göteborgare. Då fylls Slottsskogen av drivor av gula påskliljor, då blir
det vitt i Vitsippsdalen i Botaniska och då blommar Järntorgets körsbärsträd. När vi har hälsat
sköna maj välkommen med körsånger och röda fanor får vi också vissa rättigheter. En av
dessa är att vi faktiskt har rätt till att nu, men först nu, vänta oss lite soligare och varmare
tider. Var så säkra, de riktigt varma vårdagarna kommer om inte i stora klasar så i små
buketter under vårens mest blommiga månad. Hoppfullt, inte sant?
Så först i maj säger jag
Plocka fram vår- och sommarstassarna. Byt till de ljust färgade filt- och vårhattarna. Pynta
er lite extra glatt, kanske i en vårlig lantgårdshatt som på bilden.
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Jag gillar helig fotbollsmark
Alla som någon gång hållit på en fotbollsklubb har också lärt sig att älska klubbens
hemmaplan. Med tiden har denna arena, oavsett storlek, omgärdats av så mycket minnen och
mystik att den för den inbitne fotbollsälskaren har blivit helig mark. Ibland har denna
upplevelse omfattat hela ortens befolkning då just klubben och arenan blivit viktig för både
sammanhållning och för ortens rykte.
Naturligtvis håller de stora städernas elitlag och dess anhängare sina hemmaarenor högt. Jag
vill dock hävda, att på en del mindre orter runt om i Sverige har denna kärlek till klubben och
hemmaplan tidvis varit ännu starkare. Det är i orter där fotbollslaget någon gång under
historien haft så stora framgångar att det gett eko över hela landet. Jag tänker då inte på
Degerfors som med sina c:a 7 000 invånare haft elitklubben Degerfors IF med den klassiska
arenan Stora Valla. Denna klubb är en saga i sig med 29 säsonger i allsvenskan och nu med
spel i Superettan. Inte heller tänker jag på den lilla orten Åtvidaberg, också med c:a 7 000
invånare. Där finns Åtvidabergs FF som spelat 20 allsvenska säsonger på klassiska
Kopparvallen och blivit svenska mästare två gånger och cupsegrare lika många gånger.
Nej, jag tänker på de verkligt små orterna som, i förhållande till sin storlek, haft så stora
fotbollsframgångar att det egentligen borde varit omöjligt. Det finns flera sådana orter med
framgångsrika fotbollsslag och därmed helig fotbollsmark. Alla har de likt Åshöjden BK i
Max Lundgrens böcker satt oförglömliga spår i fotbollshistorien. Här är några sådana från
Västsverige.
Den första av de klubbar jag vill lyfta fram är ÖXABÄCKS IF. Klubben kommer som namnet
antyder från den lilla orten Öxabäck, som trots ynka 300 invånare hyst ett av Sveriges mest
framgångsrika damfotbollslag. Öxabäcks IF var den verkliga pionjären inom damfotbollen
med starten av ett av landets första lag 1966. Under flera säsonger under 1970-80-talen, då
damfotbollen slog igenom över hela landet, kom Öxabäck att dominera. Totalt vann laget
under den perioden sex SM-guld och lika många cupsegrar. Nu som då heter klubbens
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hemmaarena HAGAVALLEN. Där var det damlaget som regerade och under åren 1985- 88
spelade laget 47 hemmamatcher utan förlust. Numera är tyvärr klubbens damlag nedlagt men
den vackra arenan finns kvar.
Den andra orten jag vill nämna är Grimsås, som ligger nära Öxabäck i Västergötland. I denna
lilla ort, med c:a 700 innevånare, skedde under 1960-talet ett riktigt fotbollsunder. Klubben,
GRIMSÅS IF, gjorde då en formidabel klättring i seriesystemet. Från att ha spelat i femman
1959 gick de 1963 ända upp till div 2, den dåvarande näst högsta serien. Redan första
säsongen i tvåan, 1964, blev det succé med en tredje plats, men det skulle bli ännu bättre.
1965 vann Grimsås serien och fick kvala till allsvenskan. Kvalet spelades i en enkelserie med
förutom Grimsås även GAIS, Brage och Gefle. Första matchen spelades borta mot Gefle och
Grimsås vann med 1-0, vilket betydde att vid vinst i den kommande hemmamatchen mot
Brage skulle lilla Grimsås kunna säkra allsvenskt kontrakt. Matchen blev en hela Sveriges
angelägenhet och med draghjälp från diverse kändisar kom en storpublik till det lilla
samhället. Till hemmaarenan GRIMSBORG kom otroliga 15 520 åskådare alltså drygt 20
gånger byns befolkning. Jag var en av dem som på plats tyvärr fick se Grimsås besegras med
0-2. I den avgörande kvalmatchen mot GAIS slutade det lika illa. Därmed stoppades vägen till
allsvenskan, men klubben klarade ändå av att sammanlagt göra 19 år i den gamla division 2,
som numera kan anses motsvara division 1. Under 2000-talet har klubben dock kasat neråt i
seriesystemet och nu återfinns laget i division 6. Fortfarande finns dock den stora och fina
arenan, Grimborg, kvar mitt i byn.
Den tredje orten jag vill nämna är Billingsfors med en befolkning på c:a 1200. Ortens stolthet,
fotbollsklubben BILLINGSFORS IK, spelade under 1946/47 sin enda säsong i allsvenskan.
Det gick inte så bra utan laget hamnade sist utan en enda vinst, vilket de hittills är ensamma
om i allsvenskans historia. Laget lyckades dock spela tre oavgjorda varav två på den vackra
och fotbollsheliga hemmaarenan, LÖVÅSVALLEN. Denna tjänar klubben väl även idag, men
nu i division 6.
Jag tänker, att drömmen om att lyckas kan, trots dåliga odds, ibland bli verklighet. David kan
slå Goliat. Detta gäller åtminstone inom fotbollen där småorters heliga fotbollsmarker vittnar
om stordåd.
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Dagars tusen tysta möten
Varje dag gör vi en resa
stämplar sätter oss på plats
Vi ser runt på tysta orden
som i luften sitter fast

Varje tur vi möter många
tusens tystnad ekar högt.
Vi är nära medan orden
krossas utav rälsens ton

Alla kroppar andas sakta
rockar rör sig monotont.
Näsans vingar vädrar fukten
närheten den tränger på

När vi möttes var vi stumma
glömskan gömmer det som sagts
Kanske aldrig ses igen
livens resor rusar fram

Varje resa är så lik den förra
dagligt drama i repris
Ögonen i mörka hålen
känns igen med ändå ej

Tystnaden lär alltid gälla
mellan munnar i en burk
Sedan flyr vi ut i luften
utan ångest bort från allt

Vi är nära men långt borta
medan tiden tutar fram.
Alla väntar egna stoppen,
stunden för att hoppa av

Kanske sen nån gång vi tänka
vilka var i samma vagn?
Vem var hon i beiga bootsen
vem var han med dammgrå skor?
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Slottsskogen, en kärleksförklaring
Den som inte besökt Slottsskogen i Göteborg har inte varit i vår stad. Denna park är vid sidan
av Liseberg stadens mest publika plats. Med sina drygt 130 hektar av stora ängar, dammar,
berg, stigar, vägar och skogar är detta en helt fantastisk rekreationsplats. Vi som bor precis i
dess närhet är tacksamma över att ha förmånen av att kunna njuta året om av parkens
härligheter. Vi hälsar alla, göteborgare såväl som icke-göteborgare, välkomna hit mycket, ofta
och länge.
För ni ska veta att Slottsskogen är så mycket mer än Sveriges arrangemangspark nr 1. En
plats där det duggar tätt med start och mål för olika långlopp och där andra stora Event håller
till. Bara för att nämna några, se här:
Tough Viking. Valborgsfirande. Helnykterhetens dag firas. Vårruset. Göteborgsvarvet.
Lilla Göteborgsvarvet. Blodomloppet. Symfonikerna spelar. Midsommarfirande. Way Out
West. Midnattsloppet. Fredsloppet. Stora loppisen borta på Dalens och mycket mera.
Dessa arrangemang samlar åtskilliga hundratusen människor förutom alla de tiotusentals som
söker sig till parken varje solig och varm lördag/söndag vår, sommar och höst. Men vi är
också många tusen som tar oss till Slottsskogen dagligen året om. Vi är de återkommande
promenerarna, motionärerna, barnfamiljerna, dagisgrupperna och skolklasserna, cyklisterna,
hundägarna och många flera. Alla njuter vi av det ständigt varierande utbudet av möjligheter.
För i vårt Slottsskogen finns så mycket mer att uppleva och titta på än arrangemang. Här är de
vackra promenadstråken uppe i bergen och genom lövskogarna. Här är de sköna gräsytorna på
Söderlings ängar och nedanför Björngårdsvillan. Här finns trevliga fågeldammar, Barnens
Zoo och Djurparken. Här kan vi testa den vackra och långa Frisbeebanan, leka vid
Ödledammen och kolla på Observatoriet. Här hittar man stans största lekpark, Plikta, och
Utsiktstornet varifrån vi kan se över hela staden. Här kan vi besöka Naturhistoriska,
Slottsskogsvallen och Majvallen. Här ligger Restaurang Belparc, Azaleadalen, Bragebacken
och Slottsskogens prunkande kolonistugeområde. Sedan under vintertid med kyla och snö
finns här gott om plats för skidor och pulkor och fina dammar för skridskoåkning.
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Allt detta och mycket därtill finns i vår fina stadspark varje dag. Så kom hit och njut i vår oas
mitt i vår stad. Det har vår familj gjort sedan vi bosatte oss precis intill denna gröna oas.
Jag lovar, vi älskar verkligen Slottsskogen!

Tre oviktiga upplevelser jag har svårt att vara utan
Med oviktiga upplevelser menar jag i detta sammanhang sådant som i den stora bilden väl
egentligen inte har så stor betydelse. Jorden eller något annat skulle inte precis gå under om
sådana upplevelser inte fanns. Var de inte där så skulle kanske en del bli nöjda och inte så
många sörja över det.
Jag skulle emellertid bli ledsen över om jag inte varje vår och in i juni fick lyssna på
koltrastens sång. Den sång som gäller för mig, är den som kommer ur strupen på en ståtlig
trast. Vår sitter på en TV-antenn på taket till huset mitt emot vår bostad. Där har vi vår
balkong, som flödar av kvälls- och morgonsol stor del av året, vänd mot trasthuset. Att ta en
kopp fika tillsammans när den svarta fågeln sjunger som allra vackrast är riktigt ljuvligt.
Skönsången från taket har återkommit varje år i mars/april sedan 1998. Det har med säkerhet
inte varit samma trasthane hela tiden, trastars medelålder är ju inte mer än 2,5-3 år, men det
spelar ingen roll. Den återkommande trastarian från huset mittemot är ändå en upplevelse jag
har svårt att vara utan.
Det skulle kännas sorgligt om jag inte varje vår fick återse två starka och utspridda färger i
naturen.
Den första är den klarvita färgen från vitsippan. När denna breder ut sig som ett böljande vitt
lakan i skogsdungar och backar blir jag varm i bröstet. Detta är våren för mig, både i
barndomen och i nuet.
Den andra färgen är den starkt gula färgen från maskrosen. Denna ofta avskydda blomma,
som i flera språk har namn med anknytning till urin, är en verklig kämpe bland växterna. Den
klarar i stort sett av hur svåra förhållanden som helst. För mig, som i hela livet arbetat för
utsatta barn och unga, är dessa blommor beviset för att det går att klara sig bra även under
mycket svåra omständigheter.
Den tredje oviktiga upplevelsen jag skulle ha svårt att vara utan är lukten av nybakat bröd.
Det behöver inte vara så märkvärdigt i form av brödbak hemma eller lukten från ett öppet
bagerifönster. Hemmabaket ger ju lite extra kick i näsan och är på så sätt oslagbar. Men för
mig räcker det egentligen med att känna doften av nybakt från ugnen hos vilken närbutik som
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helst. Jag går igång direkt i känslominnena från mormors och mammas bröd- och bullbak. Jag
känner smaken och hör krasandet från nygräddade brödkanter i mitt inre. Kort sagt, den
minsta doftaning av denna oviktiga ljuvlighet har jag svårt att vara utan.
Och jag undrar. Vad har du för oviktiga upplevelser du inte vill vara utan?

Liten och ensam
Det är en vacker och ljum julikväll 2016. En ensam andunge simmar oroligt fram och tillbaka
på Stora Dammen bredvid Restaurang Belparc i Slottsskogen. Förtvivlade och pipiga rop på
hjälp kan höras från den lilla gulbrunfjuniga varelsen. Av någon märklig anledning kan jag
just denna kväll förstå vad det lilla livet ropar och det är följande:
- Mamma var är du? Lisa, Petter, Knut, Greta och alla andra syskon har ni övergivit
mig? Jag har ju bara er! Snälla, ni är allt för mig och särskilt nu sedan pappa lämnat
mamma. Jag förstår ingenting. Vad har jag gjort för fel, varför straffar ni mig? Kom
hit, jag känner mig så ensam.
- Skynda! Det här havet är så stort och farofyllt och där borta är det något som sprutar
högt upp i luften. Kanske är det en drake och jag som är så liten. Nyligen såg jag flera
stora fiskgap i vattnet intill. Tror det var de där karparna som mamma varnat för. Vad
ska jag ta mig till? De är ju precis under och omkring mig. Tänk om de äter upp mig.
- Aj, aj, aj! Däruppe i luften flyger ju dessutom konstiga och stora fåglar. Det är de där
knäppa typerna som är grå och vita och har spetsiga breda vingar. De skränar också
hela tiden. Kanske har de sett mig och förbereder en attack. Hjälp vart ska jag ta
vägen?
- Bäst att fly. In nära stranden och gömma sig bland vassen. Det ska vara ett bra
gömställe i varje fall enligt mina äldre syskon. Snabbt, snabbt, simma på, simma på.
Men stopp, vad är det för oljud som kommer uppifrån stranden. Där sitter ju en massa
sådana där farliga människodjur. Tur att de inte verkar vara så intresserade av mig.
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Nu höjer de sina märkliga vingar. Det ser ut som om de dricker något. De verkar
lyssna på det fasansfulla oljudet lite längre in på land. Vad är de för konstiga djur
som står ut med detta? Usch, vilket väsen, tacka vet jag våra vuxnas trevliga
snattrande.
- Men vad nu då. Vad är det för en skäggprydd jätte som står där och tittar på lilla
mig? Och vad är det han gör? Han tar upp en liten svart grej ur fickan. Nu håller han
upp den mot ansiktet. Oh, mamma, var är du? Han tänker säkert skjuta mig. Fort ut
på öppna havet igen. Det må bära eller brista men dödad av skäggjätten vill jag inte
bli.
- Puh. Jag klarade mig, men hur ska det nu gå för mig med de gapande firrarna och de
skrikiga luftfåglarna? Mamma, älskade mamma var är du?
- Jo, hurra, där borta i vassen ligger ju hela min familj och myser. Jag är räddad, jag
är inte ensam, mina nära och kära har inte övergivit mig. Usch, vilken hemsk
upplevelse den här ensamma stunden har varit. Aldrig vill jag vara med om detta igen.
- Jag hoppas verkligen att ingen annan unge och att inget människobarn ska behöva
uppleva en sådan skräck och övergivenhet som jag varit med om. Föräldrar och andra
vuxna måste ta väl hand om oss små, aldrig skada oss och aldrig lämna oss till
ensamhetens förtvivlan.
Sedan kunde jag tyvärr inte längre höra den lilla andungen rädda men visa röst.

Alla har alltid sett den
En solnedgång. En av de mest sedda vyerna i alla tider. Ett av de mest fotograferade motiven.
Ett av de mest avmålade scenerierna. Enda motivet, som kan matcha nedgången i dessa
avseenden är solens uppgång.
Båda har förstås funnits så länge solen existerat, vilket torde vara 4,6 miljarder år. De kommer
också att finnas under solens fortsatta ”liv” vilket i nuvarande form lär pågå i ytterligare 5
miljarder år. Särskilt långt blir detta när vi betänker att människan bara har funnits i 200 000
år d v s endast ett ögonblick av solens existenstid.
Det känns så bra inombords att veta att alla människor före oss har kunnat se solen och alla
människor efter oss kommer att kunna se samma sol. Detta betyder också att alla våra
förfäder, precis som vi, har kunnat njuta av en vacker solnedgång och värmas av solens
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livgivande uppgång. Vid varje tillfälle jag upplever dessa dagliga solhändelser kommer
tankarna om denna historiska gemenskap bakåt och framåt. Att vara en del av detta känns
svindlande.
Jag tror att du liksom nästan alla andra någon gång tänkt och känt det samma. Vi vill alla
gärna fascineras av solnedgångar. Den är uttryck för en länk till alltets början och senare
människosläktets start. Solens nedgång finns överallt och varje dag så ingen behöver leta.
Finn din favoritplats så att du kan få ut mesta möjliga av upplevelsen.
Bilden visar en sådan solnedgång. Den är sedd från Skanör ut mot Öresund och Danmark.
Just den nedgången är inte min favorit, men den duger ändå för att känna gemenskapen med
de människor som såg den först och de som kommer att se den sist.

De som aldrig frågar
Umgänge är oftast stimulerande och själsligt givande. Att själv berätta medan den andre
lyssnar tills dess du är klar, följt av dennes frågor och inpass, är uttryck för intresse och
respekt. När du sedan är färdig bör förstås följa en önskan att den andre också berättar och
kanske något i anknytning till vad du sagt. Under samtalspartnerns talande lyssnar du
intresserat och ställer frågor, kommenterar och gör reflektioner men tar aldrig över. Ja, så
böljar det sedan fram och tillbaka med omväxlande berättande, frågande och lyssnande. När
samtal fungerar så är det både positivt och givande för alla deltagare. Tyvärr sker samtal
ibland på ett annat trist sätt och det handlar då om samtal med dem som aldrig frågar.
Det jag talar fungerar ungefär så här:
Du träffar en vän eller bekant. Sammanhanget spelar ingen roll. I de vanliga hälsningsfraserna
ingår t ex frågan om hur du mår? Du börjar då berätta om de svåra sjukdomar du just haft
eller har. Du blir dock snart avbruten. Avbrottet sker inte av en fråga eller ett uttryck av
medkänsla. Nej, den andre tar över och berättar istället om egen eller någon annans sjukdom
och det blir långrandigt.
Sedan går samtalet över till ett annat område, möjligen om vad man gjorde på semestern. Du
berättar lite om en spännande händelse. Den andre tycks dock inte intresserad utan tar snart
åter över för att berätta om sin semester, som naturligtvis var mycket mer händelserik än det
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du upplevt. Ja, så kan det fortsätta. Oavsett vad du säger finns inga frågor och inget intresse
från den andre, utan denne tar hela tiden över med snackande om sitt.
Nu funderar jag över om denna typ av personer någonsin reflekterar över sitt ensidiga och
egotrippade samtalssätt? Kanske anser sig vederbörande vara höjden av trevlighet och med en
lysande berättarförmåga? Kanske, vilket är troligt, förstår inte hen att uppförandet är både
självupptaget och förolämpande?
Hur givande är egentligen ett sådant samtal på en skala från ett till fem? Jo, i min bok får det
inte ens en etta utan minus 1. Jag kan tänka mig att ni som läser dessa rader också har träffat
personer med angiven samtalsstil. Kanske någon av er rent av kan känna igen sig själv i detta
beteende? Och snälla, om någon av er någonsin upplever att jag beter mig på ett sådant
samtalsdödande sätt, säg till mig att sluta, tack!

Helst på armlängds avstånd
Vissa karaktärer har jag svårt för. Så svårt att jag helst undviker dem. I förra funderingen
skrev jag lite om en sådan. Den gången gällde det de, som aldrig frågar utan bara talar om sitt.
Nu vill jag gräva upp ett par andra personlighetstyper som jag helst håller på armlängds
avstånd.
En av dessa pengaskrytaren.
Det är den som på alla sätt vill visa upp sin rikhet, att hen har råd till det mesta. Vederbörande
missar aldrig en möjlighet att berätta om det dyra hen äger eller har gjort. I detta orerande
finns ofta undertonen, att jag har gott om pengar och därför är jag finare och bättre än du. Vid
varje träff med en sådan skriker det gällt i mina öron av personens ytlighet och brackighet.
Snabbt viker jag undan för att aldrig mötas igen. Så i min bekantskapskrets saknas därmed
den här karaktären helt.
Den ofta okunnige besserwissern är en annan outhärdlig typ.
Hen framställer sig som en som kan och vet allt om nästan allt, utan att egentligen ha
tillräckligt på fötterna. Personen i fråga rättar gärna andra i både stort och smått. Det går helt
enkelt inte att föra ett samtal utan att hen måste tillrättalägga och skryta med någon förment
större kunskap eller dito erfarenhet. Troligen är hen inte alls medveten om sin irriterande stil
och detta trots att hen avslöjas med felaktiga påståenden gång på gång. För ett är säkert,
”besserwissern” kan få byxorna neddragna oftare nu för tiden. En snabb googling och hens
sturska men inkorrekta rättande blir avklätt.
Den intellektuelle översittaren är en tredje personlighet jag undviker.
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Denne är en nära släkting till besserwissern och i min vänkrets finns naturligtvis ingen sådan.
Däremot finns där ett stort antal mycket trevliga, kunniga och intellektuella människor. Aldrig
skulle det falla någon av dem in, att i sällskapslivet briljera och skryta med sitt vetande. Inte
heller skulle någon av dem inbilla sig att deras specifika kunskaper leder till att de också kan
och vet det mesta om annat också.
Den pompöst intellektuelle översittaren är denna grupps värsting.
Denne ser sig själv som allvetare. Detta visar sig genom långa, uttråkande och invecklade
utläggningar och med skrytsamma kunskapsinpass även i samtalsämnen där hens vetande är
litet. Det onödiga användandet av svårförståeliga termer, liksom återkommande hänvisningar
till den ena eller andra boken eller personen, är också delar i denne översittarstil. Inte sällan är
också ett kulturelitistiskt drag en del i detta uppträdande. Ett drag ur vars undervegetation
sticker fram ett tydligt småborgerligt förakt för andras kunskaper, erfarenheter och intressen
än de egna. Hos denna personlighetstyp ligger förstås inbillningen, att jag kan, jag vet nästan
allt och därför har jag rätt att ta omåttligt stor plats och visa att jag är bättre än andra. Detta
agerande och dessa karaktärer återfinns bland både män och kvinnor. De märker snabbt ut sig
och därmed är det för min del tack och adjö som gäller.
Den själviske och egotrippade är ytterligare en karaktär som stör mig.
Det är den som bara luktar jag, jag, jag. I alla sammanhang ser hen i första hand till sina egna
snäva intressen, vad hen själv kan vinna på det ena eller andra är vägledande. Innebörden i
begrepp som solidaritet, empati och ödmjukhet är helt främmande för en sådan person.
Livsluften tycks istället vara vassa armbågar till förmån för hen själv. Med detta beteende
följer också att hen, oavsett om det ytligt sett kan framstå som en god handling, ändå har en
baktanke med sitt agerande. Den baktanken är, att i slutändan själv gynnas. Umgänge med en
sådan här beskriven person är ansträngande och kan lätt sluta i konflikt. Denna risk gäller
särskilt om beteendet skadar någon annan. Den själviske och egoistiske är dock främst någon
att tycka synd om. Detta trots att hens agerande kan betyda tråkigheter för andra. Den
egotrippade missar nämligen något av det mest väsentliga i livet, den att ge av sig själv utan
baktanke och att ha relationer präglade av ömsesidig tillit, öppenhet och god vänskap.
Kära vänner!
Om och när ni hos mig ser drag av de karaktärer jag beskrivet, säg då ifrån.
Grip in och hjälp mig att bli hel igen, snälla!

211

Höst, en tid att minnas vår och sommar
September och första dagen i det höstkvartal som kommer varje år. Då glider vi in i den
fantastiska färgpraktens tid. Ett måleri som i all sin glans ändå bara är tecken på att
blomningen är slut. De granna gröna trädens och buskarnas tid är snart över. Med de vackra
och färgglada fanorna i topp marscherar naturen fram mot vinterdvalan. I sanning ett
fantastiskt skådespel, men också vemodigt, tycker jag.
För min del gläds jag just bara åt höstens färger. I övrigt kunde det gärna vara vår och sommar
jämt. Tider då allt återföds, då allt bubblar av liv och löften. Så har jag nog alltid känt och inte
har den känslan minskat med åren, tvärtom.
Höstens och vinters mörker, karghet och kyla är bara inte min musik. Jag kan förstå dem som
har motsatt upplevelse, de som älskar höstens svalka och vinterns snö och is. Men jag kan
bara inte ta dessa tider till mitt hjärta. De är för mig, visserligen uthärdliga, men tycka om
dem? Nej, tack. Fly till varmare trakter är heller inget för mig. Jag står ut därför att jag har
mina minnen och mitt hopp. Under mörkertiden stärks min längtan efter våren och sommaren
nästa år. Nu drömmer jag mig med lätthet och ofta tillbaka till de fina månader som varit.
De ljusa årstiderna är alltid fyllda av minnesrika möten och upplevelser som bara sol och
värme ger möjlighet till. Det ger mig styrka och god energi för livet. Då växer min lycka över
att ha många nära och kära. Då stärks min skaparglädje. Våren och sommaren kan verkligen
hjälpa till med att tona ned sorgen efter bortgångna goda vänner. Ingen höst eller vinter hade
kunnat spela en sådan positiv roll för mig 2016. Jag vet det därför att då avled min bäste vän,
Håkan. Sommaren hjälpte mig att klara av och acceptera detta även om det var svårt.
När september och den mörka tiden smyger på kommer jag ihåg känslan jag hade i den tidiga
maj. Det var då det spirade både i naturen och i mitt inre. Då lyssnar jag gärna på en av de
röster jag tycker så mycket om. Det är Monica Törnell i låten "Känslan i maj" där
inledningsstrofen så väl samlar just min upplevelse av våren.
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Om vardagars små iakttagelser
Varje dag händer saker runt om oss som gör att vi reagerar med förvåning, ilska, glädje eller
annat känslouttryck. Det kan vara sådant vi hör, ser eller läser. Det är inga märkvärdigheter,
men kan kanske ändå sättas in i ett större sammanhang. Ibland låter vi vår reaktion gå över i
något konstruktivt handlade, men oftast struntar vi i att göra något alls. Bra är väl det, för hur
skulle vi annars orka om vi brydde oss om allt anmärkningsvärt vi möter i vardagen.
Här är två små exempel på vad jag menar.
På morgonen i radions nyheter berättar de om det intressanta, att p g a klimatförändringen är
det nu mer fastfrusen snö som smälter i fjällvärlden. Detta har lett till att det skett nya fynd av
tusenårigt gamla pilspetsar. Uppenbart är det samer som för så länge sedan jagat vildren i
dessa trakter. Vad hör jag då reportern fråga den intervjuade personen. Jo, ungefär:
"Hur kan ni vara så säkra på det, fynden har ju gjorts av samerna själva?”
Jag blir så förbannad, reportern tycktes mena, att bara för att fynden gjorts av samer
i sameland så kan man inte vara säker på att det är korrekt. Inte fan, ställs samma typ av
frågor när stockholmare, skåningar eller smålänningar hittar något arkeologiskt där de bor och
lever. Inte sjutton ställs liknande fråga när rikssvenska utgrävare hittar något i marken på
Birka. Frågan blev inte heller mindre fördomsfull för varje gång den fick upprepas i den ena
reprisen efter den andra. Satt programledningen och sov, eller?
Jag lugnar ner mig, tar mitt morgonte och går ut på balkongen. Mina blickar går neråt gatan.
Som så ofta förr reses några byggnadsställningar utmed en husfasad. Det är väl fönster som
ska bytas eller puts som ska lagas. Så tittar jag lite närmare på ställningsbyggarna. Döm av
min förvåning, vad ser jag, jo, arbetaren längst ned har ingen skyddsutrustning. Framför allt
har han ingen skyddshjälm. Detta då till skillnad från de två längre upp på ställningen.
Bedrövligt, hur kan detta över huvud taget ske? Hur kan den hjälmlöse acceptera detta, varför
utför han ett farligt jobb så oskyddad? Varför fortsätter de andra att jobba när de ser risken för
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skada på kamraten längst ned? Varför ger de inte den lägre stående kamraten någon av sina
hjälmar, behovet var ju större där nere.
Jag undrar, är detta ett utslag av svart arbetskraft eller utnyttjande av någon för en tjuga i
timmen. Oavsett så utsätter sig mannen för allvarlig arbetsskada. Detta borde inte ske, men
sker ändå på mängder av små byggplatser och i andra verksamheter. Detta gör mig ledsen,
mycket ledsen.
Ja, detta var två av mina små iakttagelser före klockan nio den morgonen. Oftast fortsätter det
så sedan ut över dagen och likadant alla dagar som kommer. Det är väl samma för er också?
Små grejer att reagera inför, kanske berätta för någon, annars glömma. Kanske borde man
skriva ned även sådana här små grejer lite oftare. Precis som jag faktiskt gjort den här
gången.

Städdag
Bor man i en stad och råkar ha bil utan garage gäller det att se upp med städdagar. Dessa
inträffar varannan vecka och på bestämda tider. Då ska alla bilar vara borta från gatan så att
sopbilen kan göra rent. De bilar som står kvar blir lappade och en bot på åtskilliga hundringar
ska pungas ut. På vår gata handlar det om hela 600 kr, alltså en rejäl peng som skulle kunna
användas till annat. Om jag åkt dit på detta någon gång? Självklart - och vid flera tillfällen
över åren. Varje gång har jag förbannat mig själv och min onödiga glömska. Någon kanske
känner igen sig.
På vår gata, som vi ser bra från balkongen, är det städning fredagar kl 08-10 udda veckor. En
sådan dag visas på bilderna. Det hade vi inte missat, bilen var borta. Det var för övrigt också
nästan alla bilar. Tur för ägarna därför denna morgon var det inte bara städning utan även
målning av linjer för parkeringsfickor. Allt kunde jag följa lite grann från ovan.
Först var det min ansvarsfulla och modiga Eva som var framme. Hon passade på, att
beväpnad med en grov borste sopa ned fimpar och annat skräp från trottoaren framför vår port
och ned i rännstenen. Allt skedde i akt och mening att rubbet skulle tas upp av sopbilen. Där
nere kom hon i samspråk med en av renhållningsjobbarna. Denne berättade om att de målade
färdigt linjerna och så kommer sopbilen direkt.

214

Vadå, ska inte färgen torka först? Inte då. Eva trodde inte sina öron och samma gällde för
mig. Uppifrån balkongen kunde vi dock se att det gjordes precis som sagts. Sopbilen sopade
och däcken satte fula märken på de vitmålade linjerna. Märkligt? Tillhörde inte bil- och
målarfolket samma gäng? Kunde inte sopning skett först och målning sedan. Ingalunda, här
kördes det tydligen bara på utan tanke vare sig på följder eller alternativt tillvägagångssätt.
Mina funderingar efter denna lilla tidiga morgonkomedi var två. Månne det är lika knöligt
tänkande på andra kommunala områden när det ska planeras och samordnas?

Hängmattan, sömnpiller och lekplats
Det är varmt och sommar. Du har semester och barnen har sommarlov. Kanske du är hemma
någonstans på landet eller bara på besök där. Möjligen är du vid ett fritidshus som du äger
eller hyr under någon vecka. Allt är toppen och livet ler mot dig. I allt detta njutande,
lekande, läsande, ätande och latande finns det mesta du kan behöva för att ha det riktigt gott.
Det vill säga om du till allt det goa även har en hängmatta i närheten.
Du kan tycka att det inte spelar någon roll vilken typ av hängmatta du har tillgång till, men
där har du fel. Modeller med pinnar i ändarna och ett stramt ofta lite hårt tyg är inget att
längta efter. Sådana är gärna lite skakiga och lätta att välta i och av. Bara vetskapen om dessa
brister gör att vilan bli sämre.
Nej, den ideala hängmattan är pinnlös och har ett mjukt tjockt tyg, gärna flätat eller vävt. Den
är väl tilltagen både på bredden och längden och i ändarna finns starka fästanordningar en bit
från mattkanterna. Med en stor bredd har du möjlighet att komma djupt ned i mattan och
längden garanterar att du kan sträcka ut dig ordentligt. Ska det vara riktigt bra är det också lite
grädde på moset om mattans långsidor är sådan så att du kan vika dem runt dig. På så sätt kan
du få ett eget litet fritt hängande rum en stund. Härligt.
I vår familj är det naturligtvis hängmattor från Brasilien som gäller. Dessa är just sådana, vars
rymlighet och bekvämlighet ger dig god chans att både läsa, lyssna och sova. Sådana omsluter
dig fullständigt när du så önskar. De är rena njutningsmedlet. Som tur är behöver du dock inte
resa till brassarnas land för att få tag i en sådan. Denna modell finns lite varstans och du kan
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köpa en för allt mellan nio hundringar till några tusenlappar. En investering värd att fundera
över.
Nu vill jag ändå resa några små varningsflaggor om hängmattenjutandet.
Min ena flagga är att hängmattan är ett enda stort sömnpiller. Så är det i varje fall för mig. Det
går väl an att lägga sig där i syfte att ta en lur. Det funkar alltid, sömnen kommer efter bara en
liten stund. När jag däremot har den goda föresatsen att läsa en bok så är det kört. Ögonlocken
blir snabbt för tunga att hålla uppe och sömnen kommer. Nu kan ju också det vara skönt, men
det är ju liksom inte riktigt tanken just då.
Dessutom en flagga för att hängmattan inte är mycket till viloplats när det gäller barn. För
dem är den istället väldigt mycket annat. Den är ett perfekt gömställe att leka och småprata i.
Den är en gunga att drömma i och titta på molnen som glider fram i den blå himlen långt där
uppe. Den är en lekplats där man kan brottas och välta ut varandra ur mattan. Det är helt
enkelt en kul plats att busa i.
Så numera är den hängmatta vi har vid kolonistugan i första hand en bus- och lekplats.
Det är förstås inte heller så dåligt även om jag föredrar att använda den som sovplats.

Omedvetna steg tillbaka
Det är lätt att hamna där. Processen är ofta smygande omedveten och omedelbar och även om
man vet om dess existens, går den inte att tygla riktigt. Ibland när den får för påtagliga följder
reagerar man kanske mot den. Kanske sker detta då med ilska både mot det egna agerandet
och mot omgivningen. Det jag talar om är förstås att vi i ibland regredierar, alltså återgår till
ett tidigare utvecklingsstadium eller beteendemönster i livet. Vi tar helt enkelt ett steg tillbaka
i sättet att agera.
Det kan ske i olika sammanhang. Det kan vara vid ett enkelt möte där det finns tidigare
relationer med någon slags över- och underordning. Det är inte ovanligt vid olika fester t ex
återträffar av olika slag. Det kan hända i publika sammanhang där masspsykosen leder till att
annars sansade och kloka personer beter sig som småungar.
Allra vanligast är dock regrediering i familjerelationer. Detta följer oftast mönstret; en gång
förälder alltid förälder och en gång barn alltid barn. Det är framför allt detta fenomen jag
vill beröra lite här
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Detta betyder för föräldraskapet att vissa inte tar till sig att barnen blivit vuxna, självständiga
människor. Sådana föräldrar fortsätter överbeskydda och lägga sig i. Det är pappor som styr
likt gamla patriarker över sina barn oavsett deras ålder. De är kvar i ett beteende som liknar
småbarnsföräldrars. Det är mammor som fortsätter serva och dalta trots att barnen för länge
sedan har flyttat hemifrån och själva har familjer.
Å andra sidan finns det vuxna som vid möten med sina föräldrar återgår till rollen som den
lille sonen eller lilla dottern. De förväntar sig ett omhuldande och uppassande och lyssnar
snällt på förmaningar och vägledningar. Kort sagt, dessa annars mogna människor blir som
barn på nytt i föräldrarnas närhet. Bekvämt, enkelt och konfliktfritt är det, men moget,
knappast. Varje alert partner, som ser förändringen och spelet, blir med rätta både förbryllad
och kanske även förbannad över agerandet.
Nå, har då sådan här regrediering även drabbat mig? Jo, säkert har det skett. Det har ibland
liksom varit lugnare att låta föräldrarna hållas än att förorsaka behövliga konflikter. Ser jag till
mitt agerande i förhållande till mina egna, nu vuxna söner så visst gäller det att vara vaksam
på sig själv. Tendenser, att vilja styra och ställa som då de var småpojkar, måste varje gång de
dyker upp hållas i schack.
Likaså gäller det att inte acceptera barnens krav om att alltid ställa upp oavsett vad det gäller.
Lika illa är att uppfylla förväntningar om att allt ska vara som förr. Så även om vi alltid gör
vad vi kan som föräldrar så har vi alla våra vuxna liv att ta ansvar för. Detta är just det som
främst genomsyrar förhållandet föräldrar-barn hos oss. Det glädjer mig storligen.
Och hur är det för dig med detta? Du kanske inte alls känner igen dig i det här? Du kanske
inte ens tycker, att det fenomen jag beskriver är något vi bör se upp med i våra relationer?

Jag älskar pappershälsningar
I mobilernas och de sociala mediernas tid går det snabbt och lätt att upplysa om var, när och
hur. Lika raskt går det att till vänner och andra slänga iväg en åsikt via cyberrymden. Till alla
dessa korta meddelanden går det också att välja gilla och/eller diverse olika små symboler och
smileys. Sist men inte minst kan var och en krydda sina infon med foto eller en videosnutt.
Allt detta är förstås en helt fantastisk kommunikationsutveckling, som gläder många hundra
miljoner människor.
Alla dessa digitala hälsningsmöjligheter till trots finns det för mig fortfarande en del andra
små men ändå stora meddelanden. Jag tänker då först och främst på det vanliga brevet eller
vykortet från någon som står mig nära, en vän eller kär familjemedlem. Dessa representerar
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för mig en liten extra omtanke och dito personlig ansträngning. Ett slutet brev utan fönster
öppnar jag alltid med spänning. Frågan om vem och varför finns dold och ofta kan svaren
efter brevöppningen bli mycket trevliga. Det kan vara en längre utläggning och berättelse eller
bara några fraser. Det spelar ingen roll, avsändaren har gjort en personlig ansträngning långt
utöver klickandet. Detta värmer mig mycket. Samma sak gäller vykortet där den alltid korta
informationen ändå är en handskriven vänlig hälsning. Jag älskar dem, synd bara att de inte
kommer oftare.
Sen har vi de där korta meddelandena på små och stora lappar. Det kan vara en liten hälsning
eller information som läggs i brevlådan av en god granne eller från någon vän som besökt när
vi inte varit hemma. Det är handskrivna ord som känns närmare än sms:et eller mejlet. Det
gillar jag.
I raden av de skrivna orden på papper ligger ändå de små vardagliga hälsningarna närmast
mitt hjärta. Det räcker att det bara är en enkel information om var min livskamrat är och gör,
följt av några kärleksfulla ord, så känns det varmt. Är det ett större innehåll av ömhet som
kanske är följt av en liten tecknad kärlekssymbol så mår jag ännu lite bättre. Aldrig så många
sms kan ersätta dessa små handskrivna lappar. Ett personligt nedtecknat litet hjärta känns
alltid större för mig än ett mobilklickat. Därför skriver och tecknar jag själv också ofta små
hälsningar av ömhet och omtanke.
För att understryka min hyllning till det handskrivna ordet i brev och på vykort vill jag till
goda vänner säga. Tycker du som jag, tala om det för din omgivning! Då kan du räkna med att
någon gång framöver få en liten pappershälsning från någon. Kanske från mig.

”Kulturtantsläpp”
En gång erhöll jag ett viktigt uppdrag av en av våra trevliga kvinnliga vänner. Jag fick då
nämligen förtroendet att inhandla en Marimekko-väska av tyg. Det var en svartvit randig
snygg sak fick jag veta för att inte ta fel. Väskan, som kostade 150 kr, hade under en längre
tid hängt i skyltfönstret hos Emmausbutiken på Linnégatan i Göteborg. Min kvinnliga vän
hade spanat in den flera gånger och ville nu väldigt gärna ha denna hippa lilla tygväska. Hon
var själv förhindrad att gå till affären så jag fick hedersuppdraget.
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Butiken hade annonserat att en viss dag skulle det vara möjligt att köpa allt fint som funnits i
skyltfönstren den senaste tiden. Försäljningen skulle börja direkt vid det ordinarie öppnandet
kl 10. Min vän hade förvarnat om, att jag behövde vara vid butiken lite tidigare för det kunde
vara kö. Jag följde rådet och kom till affären kl 09.45. I min naivitet trodde jag att jag då
skulle hamna först i kön, men ingalunda så.
Väl framme ser jag till min förvåning att det redan stod sju kvinnor i kö utanför entrén. Jag
hamnade således på åttonde plats. Inte illa det, tänkte jag. Medan jag stod där började jag, min
vana trogen, naturligtvis tala med damerna framför mig. De berättade uppsluppet att de var
kulturtanter, som väntade på att komma in till "Kulturtantsläppet” av märkesgrejer från
skyltningen. På min fråga hur de kunde säga att de var kulturtanter fick jag glada
kommentarer om att det borde jag väl kunna se på deras klädsel. Lika glatt kommenterade de
min närvaro och flera påstod att de aldrig tidigare sett en man i en sådan här kö. Ja, det var
faktiskt en riktigt go stämning i det lilla gänget denna morgon utanför Emmaus
Allt som minuterna rullade iväg växte också kön bakom mig. Även de nytillkomna var
kvinnor. Så där stod jag, ensam man mitt i en lång rad av köpsugna medelålders och äldre
damer. Eftersom jag redan fått veta att det var en kö för kulturtanter med viss klädstil, kollade
jag på dem lite närmare. Jodå, det stämde. De allra flesta hade faktiskt lite av samma klädstil.
Lite åt ”vintage” hållet verkade det som. Intressant, tänkte jag.
Nu var det bara någon minut kvar till dörren skulle öppnas. Det blev lite tystare och kanske
också lite stramare ordning i köandet. Jag hade genom glasentrén kunnat skymta den svartvita
tygväskan och var beredd på att rusa fram och lägga beslag på dyrgripen. Så öppnades dörren
och kulturtanterna framför mig sprang in och jag efter med blicken fäst på tygväskan. När jag
var metern ifrån tänkte jag ett kort ögonblick, att den blir min. Precis då greppar tanten
framför mig tag i väskan. Jakten var över. Jag hade kommit en halvsekund för sent.
Besvikelse, och vad skulle min vän säga.
Jag tittade på väskvinnaren och tänkte, sjutton också, så nära men ändå hann jag inte först.
Efter en kort begrundan och tankar på min besvikna uppdragsgivare bestämde jag mig ändå
för att försöka komma över väskan. Så jag sa till min konkurrent:
- Synd, det var den enda grejen här som jag ville ha. Kan du möjligen tänka dig att
sälja till mig. Du får dubbla priset?
- Så du tycker om Marimekko. Det gör jag också och jag vill verkligen ha den, blev den
Snabba repliken.
Lätt förundrad över det raka svaret gick jag åt sidan för att inte hindra myllret av nya
kulturtanter som strömmade till för att handla. När jag så stod där och funderade iakttog jag
två damer med uppenbart olika uppfattningar om vem som tagit en kappa först. De höll båda i
samma plagg och ordväxlingen blev allt högre tills en av dem gav upp och gick undan. Att
förloraren inte var särskilt nöjd kunde jag se av de onda ögon hon kastade mot den som gått
segrande ur striden.
Det lilla bråket mellan dessa annars så fredliga kulturtanter förvånade och gjorde att jag för en
stund tappade fokus från den åtråvärda tygväskan. Just då ser jag, att min väskkonkurrent nu
gått fram till disken för att betala och jag tänkte, att nu är sista chansen. Kanske kan jag
beveka henne med att vädja till hennes känslor.
Min vän vill ju så gärna ha den här tygväskan.
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I denna stund bestämde jag mig för att hugga tillordentligt med en nödlögn som sista utväg.
Jag stegar därför fram till disken och säger till den glada väskvinnaren:
- Synd att du inte vill anta mitt bud. Jag skulle ju så gärna vilja ge väskan till min
syster. Hon fyller 80 år på söndag och älskar Marimekko. Snälla, du, kan du ändå
inte tänka dig att sälja till mig för dubbla priset?
Kulturtanten lät sig klokt nog inte bevekas och sa bestämt, men leende:
- Nähä, du. Även jag älskar Marimekko och jag har tittat på och längtat efter den här
väskan ända sedan de satte ut den i skylten. Jag är ledsen, men det finns inte chans att
jag säljer den nu när jag nått ända fram.
Med detta raka svar lät jag det hela bero. Jag log och nickade mot väskägarinnan och
lommade ut ur affären. Jag var väl lite besviken, men ändå fylld av viss upprymdhet av min
nya och roliga erfarenhet från ett ”Kulturtantssläpp”. Jag sms:ade omedelbart min kvinnliga
vän för att meddela att jag tyvärr missat väskan med en halv sekund. Då hon fick höra hela
historien och den vinnande kvinnans glädje över sitt väskköp, svarade min goda vän:
Jag får glädjas med henne (damen som ”vann”). Det gör jag lätt.
Så klok hon är min "kulturtantvän", eller hur?

Botaniska året om
Botaniska är ett måste. Denna fantastiska trädgård, som invigdes 1923, är en av de största i
Europa. Här kan den kunnige finna över 15 000 växter, bara i växthusen finns 4000 olika
arter. Inte dåligt och för oss har Botaniska Trädgården alltid varit en njutningens och
gemenskapens oas. Detta gäller egentligen oavsett årstid. Varje årstid i Botaniska har
nämligen sin specifika charm.
Våren framemot april, maj är väl den mest spännande.
Då är blomsterprakten kanske som alla vackrast. Då spirar det och gror av vårens alla
blommor och träden riktigt lyser. En medhavd fika bland klipporna ovanför ”Japandalen” är
då en riktig njutning. Där finns vacker utsikt ner över dalens porlande bäckar, stenar och
blommor och åt andra hållet en storslagen vy över en stor del av västra Göteborg. Ta sedan en
vårpromenad genom det bedårande vitsippstäcket i ”Vitsippsdalen” och livet blir rikare.
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Sommaren i Botaniska har naturligtvis också sin charm. Då är väl blomsterprakten som allra
mest fantastisk. Här kan den sugne få inspiration till den egna trädgården eller till en fin
uppfräschning av blomsterlådorna på balkongen. Sommartid är förstås den tid av året då det är
flest turister på besök. Man kan höra dessas imponerande kommentarer både om själva
trädgården och om att den är så tillgänglig och gratis. Det tycker många, som är vana vid helt
andra regler, är imponerande. Det tycker jag också.
Hösten är de vackra trädfärgernas tid i Botaniska och överallt i naturen. Mångfalden av olika
lövträd i ”Botan” är dock mycket större än i våra vanliga lövskogar. Detta ger en höstens och
naturens färgpalett, som är helt betagande. En solig eftermiddag, kanske lite småkylig, så är
en promenad i detta färgsprakande naturrum en fin upplevelse. Vi missar aldrig en sådan
chans när den kommer och den kommer alltid någon gång. Då går vi dit och känner hur den
klara luften och färgprakten både ger inspiration och friskhet. Ibland slår vi på stort med dyrt
kaffe och bulle i solgasset utanför restaurangen. Det blir en liten stund av samtal och njutning
och alltid kan det hända något. Om inte annat kan en snyltande, luggsliten och hungrig skata
komma på besök. Det har i varje fall hänt oss flera gånger. På hemvägen blir det en tur ner i
dalen där vi ofta möter trevliga bekanta. Avslutningen med besök i Botaniskas välsorterade
butik och kanske ett lökköp är också lyckat. Kort sagt, en höstpromenad tillsammans är alltid
en höjdare.
Vintern i Botaniska går an, men då mer som en ren motionspromenad. Helt dött är det dock
inte, även om det är kallt och någon gång fullt med snö. Växthusen finns där och de bjuder
ofta på lite överraskningar med blommande tropiska växter och med frukter och annat ätbart
inför jul. Dofterna, som då brukar finnas, hjälper till att skapa den där varma goa julkänslan
från barndomen.Ja, så skriver en av Botaniskas vänner och tillika romantiker.

Inte slutet utan en ny början
Pensioneringen, oavsett om den sker vid 65,67 eller vid annan ålder, betyder för många en
helt ny tillvaro. Då är det slut med chefers basande, stressande jobb och tuffa arbetstider, men
tyvärr också med gemenskapen med arbetskamrater och en lön som kommer varje månad.
Istället inträder den positiva perioden då man rår sin egen tid och har frihet att göra vad man
vill. Denna har dock även negativa sidor. Man ska kanske klara sig på en alltför liten pension
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och man kan uppleva tomhet över att inte längre arbeta och dagligen möta kollegor. Tyvärr
finns det de som deppar ihop över detta nya och fria livets negativa sidor, men de flesta ser
ändå att den nya situationen inte är slutet utan en ny början.
Det är en början på en underbar period, som om hälsan är hyfsad, kan vara i kanske 15-20 år.
En tid som kan fyllas av det som var och en ser som meningsfullt och viktigt. Detta kan
givetvis vara av tusen olika slag. En del kastar sig ut i en massa pensionärsaktiviteter och mår
bra av det. De får nya kompisar och känner att livet fortfarande bjuder på överraskningar och
möjligheter. Andra satsar på att göra resorna man drömt om och har råd till. Ytterligare andra
ökar sin kulturkonsumtion eller utvecklar de talanger man tidigare kanske inte vågat, eller
hunnit med, att testa riktigt. För vissa är det familjen med barnbarn som blir både största
glädjeämnet och viktigaste sysselsättningen. Ja, oavsett valet finner de flesta, som går in i
pensionstiden, en början på nya meningsfulla sysselsättningar.
En stor grupp, som passerat 65-67-årsåldern, vill fortsätta göra produktiva samhällsinsatser.
Kanske några gör det för att dryga ut pensionen, men huvuddelen torde vilja fortsätta jobba
bara för att de tycker de mår bra av det. De vill helt enkelt fortsätta att göra nytta både för sin
egen del och för samhället. Kanske satsar de inom områden de har kunskap om och lång
erfarenhet av, eller så antar de nya utmaningar inom okända samhällssektorer. Oavsett hur,
var och med vad dessa seniorer vill fortsätta sitt livsverk bör de mötas av öppnar dörrar och
välkomnande famnar. Åldern och pensionärsstatusen har i realiteten noll betydelse,
huvudsaken är ju vad dessa seniorer kan och vill bidra med.
De ideella organisationerna förstår vad senioraktivisterna kan göra och tar med glädje emot
dem. Inom dessa gör tiotusentals äldre helt fantastiska insatser. Sämre är det med den
inställningen till de äldre i andra sammanhang. Både företag och myndigheter intar en
fyrkantig och avvisande hållning mot många intresserade och aktivitetssugna seniorer.
En del, t ex universitet och högskolor, välkomnar seniorerna i olika kurser. Detta därför att
även en pensionärsstudent innebär statsbidrag som för övriga studenter. När det däremot
kommer till att alerta seniorer ska få fortsätta att forska eller påbörja ny forskning är det oftast
kalla handen. Diskriminerande och ett riktigt svagt tillvaratagande av viktiga kunskaper och
erfarenheter är det enda rätta omdömet om detta agerande.
Samma bedrövliga hållning uppvisar en del kommuner och andra myndigheter. De tar gärna
emot pensionärer i insatser för barn, unga, flyktingar och andra, men bara om de utför jobbet
gratis. Alltså ett direkt skamligt, nedsättande och diskriminerande agerande. Fy, fy, fy!
Kära seniorvänner, oavsett hur ni gör med er tid så snälla ni, se möjligheterna! Seniortiden
är inte slutet utan en början på en period som kanske kan bli den bästa i ert liv. Låt inget och
ingen hindra er! Bara ta för er så länge ni orkar, vill och kan!
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Mitt godaste kaffe
Totalt importerar Sverige runt 85 000 ton kaffe om året och allra mest kommer bönorna från
Brasilien. Av denna kaffeflod sörplar varje svensk i sig i genomsnitt 150 liter per år. Med vår
konsumtion är vi med i toppen bland kaffedrickarfolken i världen. Detta borde leda till ett
större ansvarstagande vad gäller kollen på hur kaffet producerats. Viktigast är då om det är
rättvisemärkt eller inte. Det kaffe, som inte har sådan märkning, borde varje importör,
kaffesäljare, café och drickare undvika. Detta därför att annars gynnas rovdrift på människor
och natur. Och det vill vi väl inte, eller hur? Tja, kollar vi i butiker och caféer är det dåligt
med ansvarstagandet. Flera stora livsmedelskedjor för sällan sådant, det gäller tex Willys,
Netto och Lidl och en hel del ICA-butiker.
Inte heller alla caféer och andra som säljer kaffe i muggar och koppar bryr sig om det fina
rättvisemärkta kaffet. Pengar finns att tjäna och då spelar det tydligen ingen roll hur
kaffebönorna producerats. Bedrövligt, men med lite mer vakna konsumenter skulle det kunna
bli ändring. Så kära vänner, nästa gång ni är kaffesugna begär och köp rättvisemärkt.
Mitt rättspatos i frågan är inte särskilt gammalt. Först för några år sedan blev mitt dagliga
kaffedrickande rättvist. Det skedde sedan jag fått upp ögonen för problemet. Mest blir det
numera bönor från Arvid Nordqvist. Dessa vi maler själva. Max ett par koppar om dagen i
hemmet blir det väl. Gott och lagom tycker jag.
Att dricka kaffe på lokal nu för tiden är trevligt, men dyrt. Vinsten per kopp torde vara rikligt
tilltagen när ett kg kaffe kostar 50-60 kr i affär och en kopp på ett café kan dunka iväg upp i
30-40 kr! Hur som helst, mängder av olika typer finns att välja mellan. Det är Espresso,
Americano. Latte, Cappuccino och en hel drös till. Det är också möjligt att få en vanlig kopp
svart eller ”svenskt kaffe” som en del säger.
Är då kaffet gott på café? Jodå, det kan så vara, men för min del kan det aldrig bli det godaste
jag druckit. Detta därför att kaffe och miljön det dricks i hänger ihop. Vad gäller detta kan jag
meddela att den bästa drickmiljön kan aldrig det mysigaste eller flottaste caféet erbjuda. Den
finns bara ute i naturen.
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Jag menar då inte termoskaffe, även om också det en tidig vårmorgon i en solig glänta kan slå
det mesta. Nej, jag tänker på en vädermässigt hyfsad morgon vilken som helst. Det kan vara
vid jakt, fiske eller bara en vanlig skogspromenad eller skidtur. Att då göra upp en säker eld
och över den hänga en rejäl kaffepanna, fylld med vatten och kokmalet är en fantastisk stund.
Den smak och arom det kaffet sedan får är en helt oslagbar njutning. Om det dessutom är kokt
av rättvisemärkt kaffe och om det finns en grov ostmacka till så blir det perfekt. Det är i varje
fall mitt godaste kaffe. Testa någon gång själva får ni se. Kopp på er alla.

Jag kommer inte ut
Mitt drömmande är väl som för folks i allmänhet, alltså det sker varje natt. Ibland kommer vi
ihåg våra drömmar. Det sker därför att vi vaknar vid rätt tillfälle och anstränger oss att
minnas. Många säger ”att jag drömmer aldrig”, men vad de menar är att de inte kommer ihåg
sina drömmar. Jag tillhör definitivt inte den gruppen, utan i mitt fall gäller oftare hågkomst än
glömska. Sen är det en annan sak att om jag inte reflekterar över en dröm och inte gör någon
notering så tappar jag den rätt snart ändå.
Här kommer lite om en dröm som kan sägas vara ett tidens tecken.
Jag befann mig i en affär av det större slaget. Vet inte vilken, men det spelar inte så stor roll.
De är ju rätt lika alla bjässarna, oavsett om det är Coop, ICA Maxi, Ikea, ElGiganten, Claes
Ohlsson eller någon annan jättebutik. Hur som helst så kändes det som om jag hade bråttom
och bara skulle handla något litet och nödvändigt. Jag ville därför ut från affären så snabbt
som möjligt och gick in med god fart och kundkorgen i handen.
Jag tog mina varor, i detta fall ett paket kronljus och dito värmeljus samt några billiga
hyacinter. Sen ville jag ut och tittade efter utgången och kassorna. De fanns inte att upptäcka
någonstans. Jag vandrade vidare för att finna utvägen och plötsligt började korgen kännas
tyngre och nu var den överfull med grejer. Nu började jag känna mig varm i min skinnpaj och
svetten trängde fram i pannan.
Hur jag än letade hittade jag ingen utväg. Jag fick en känsla av att jag inte kunde komma ut,
att jag var fast i affären, lurad helt enkelt. Hur jag än vandrade runt och letade kunde jag inte
finna utgången. Jag kände oro för nu hade jag inte längre bara en varukorg utan två, en i varje
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hand. Svettningen ökade och jag letade efter någon att fråga om hjälp, men i affären var det
tomt och det enda jag hörde var ljudet från lugn musik. Nu kände jag desperationen närma
sig, jag ryckte till och vaknade svettig och med oordning i sängen. Snabbt gjorde jag en liten
notering om min dröm, sedan lite avspänningsövningar och djupandning. Därefter somnade
jag om.
Tankarna om min dröm var sedan enkla. Den hade troligen att göra med saker som inköpts
dagen före och reflektioner jag gjort vid olika affärsbesök den senaste tiden. Jag hade då flera
gånger tänkt på hur svårt det ofta är att finna en snabb genväg ut ur de större affärerna. De
verkar med få undantag vara byggda så att kunderna ska tvingas gå igenom hela affären utan
att kunna snedda till kassorna. Tanken med detta är naturligtvis att varje kund ska exponeras
för allt och därmed köpa mer än hen från början tänkt och har behov av. Den av mig senast
besökta storaffären, nämligen Claes Ohlsons i göteborgska Nordstan, var tidigare sådan att det
gick att både snedda till tänkt vara och sedan nå kassorna snabbt därefter. Sedan de byggt om
och utökat är denna snabbutväg borta. Nu måste man vandra en lång runda i hela affären för
att komma till kassorna. Det irriterar mig.
Samma listiga upplägg tycker jag mig möta i alla andra jättebutiker oavsett vad det är de
marknadsför. När jag söker i mitt ”butiksminne” är det nog bara en jätte som inte har just
detta vandringstvingande upplägg. Den jag då tänker på är Gekås i Ullared. I denna gigant
bland butiker är det fullt möjligt att både vid ankomst och när som helst i butiken trava iväg
direkt till kassorna. Ska du bara köpa lite schampo, plastpåsar och lite annat till hushållet så
behöver det inte ta mer än någon minut så står du i en kassa. Men å andra sidan är det ju inte
så lätt i Ullared heller, därför att där är det ju alltid så förtvivlat fullt med folk och därför ofta
långa köer till kassorna. Därför behöver väl butiken inte hålla kunderna fångade i labyrinter
av gångar och hyllor.
Ja, så är det väl med drömmar. Vi bearbetar intryck, tankar och känslor vi haft om det som
hänt. Eller gäller det sådant vi tänker på och kanske oroas för i framtiden. Hela sörjan
formas så till en märklig absurd historia i drömvärlden. Här fick ni läsa om en.

Om löften
Mästarna på löftesområdet är väl vissa partiers företrädare som vid valen lovar vitt och runt
och sedan håller tunt. De nu regeringssittande partipersonerna har väl inte direkt utgjort något
undantag från detta.
Sett över ett liv är det en rejäl skrälldus av löften jag avgett. Skulle tro att de flesta
medmänniskor inte varit sämre än jag i den grenen. Löften som getts till andra och då i
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synnerhet nära och kära är ju särskilt viktiga att hålla.Tycker nog att jag skött mig rätt bra
med det om än inte perfekt. Och vem har varit det? Perfekt i sitt löfteshållande, alltså!
Sen är det de löften en gett sig själv. Ofta gäller väl då att en ska bättra sig, förändra eller
uppnå/göra något. Att bryta sådana är inte särskilt tungt jämfört med löftesbrott till någon
annan. Följden blir ju att man sviker och kanske skadar sig själv. Om inte annat får kanske
den egna självkänslan en smäll när egna tillkortakommanden blir uppenbara. Vad gäller
sådant brytande av egna privata löften torde jag väl vara som de flesta andra. Jag har syndat
med detta och kan inte lova att det inte kommer att ske igen.
Det är väl så att en del löften tillhör gruppen höga och heliga, andra små och triviala. Oavsett
dess karaktär kan de vara besvärliga att hålla i längden. Verkligheten har ju en så förbaskad
tendens att förändras. När de utställs känns de alltid fullt möjliga att klara av. Men så har tiden
runnit iväg och det hela glömts eller karaktären fallerat. Ja, så kan det raskt gå illa med
löfteshållandet. Inte minst gäller detta för de löften som brukar stå som spön i backen vid
nyår.
I förbättringslöftenas skara finns det väl några som är lite allmännare och lite vanligare än
andra. Gå ner i vikt/banta är ett sådant löfte, starta eller öka fysisk träning ett annat, sluta eller
minska krökandet och/eller rökandet ett tredje löfte.
Många känner igen sig i dessa löften och många har ställt ut dem flera gånger. Nästan lika
många har sedan misslyckats efter ett tag. Det vet jag av resultatet i diverse undersökningar,
men framför allt på grund av att jag flera gånger tillhört nyårets utställare av just de vanligaste
löftena. Nästan lika många gånger har de visat sig vara för svåra att förverkliga. Lärdom av
detta är att jag inte ska lova en massa konkreta högtflyende förbättringsåtgärder. Till denna
nya klokhet bjuder jag på en liten göteborgsk historia:

Stå upp
1986 sjöng Mikael Wiehe in den antifascistiska och antirasistiska sången ”Valet” (Song of Chose av Peggy
Seeger). Med den låten som modell är här några strofer av mig om samma kamp men under namnet ”Stå upp”:

Det mullrar i brunsvarta hålen
Gapen hörs ljuda gällt
Rovtänder grinar stelt
Tankarna skriker i nätet

Förenklingar flyger i luften
Hjälplösa spottas på
Unga har ensamma liv
Syndare är bara de andra

Hatet bubblar över i skallar
Svartklädd man med svärd
Skolbarn huggs ner och dör
Modig man står förgäves emot

Demokrater velar med orden
Mörkermän ser och ler
Sanningar göms i storm
Det fina vi skapat förgiftas
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Husen med gästerna brinner
Grindarna stängs
Reglerna spetsas
Människor ropar från vattnet

I staden vandrar nu mobben
På landet gapas det ut
Oro växer var dag
Flera hjärtan vaknar av ropen

Stå upp
Gå samman
Sträck ut din hand
Tag kamp
Se upp
Försvara vårt land

Stå upp
Gå samman
Sträck ut din hand
Tag kamp
Se upp
Innan allt står i brand

Se dem, uppmuntra dem, krama dem!
Varje år i februari kommer ”Alla Hjärtans dag” eller ”Sankt Valentins dag”. Firandet av
denna dag som vänskapens, kärlekens och romantikens dag har pågått på olika sätt och med
skiftande styrka i en del länder ända sedan medeltiden. Så länge har det dock inte firats i vårt
land. Här tog det väl fart först under mitten av 1900-talet. Precis, som med en del andra
påfund (t ex Halloween) är det USA-kulturen som påverkat och då har det som vanligt handlat
om en kraftig kommersialisering för att tjäna pengar. Sedan 1990-talet kan man nog säga att
denna kommersiella satsning slagit igenom även här. Först kanske bland gymnasieelever och
sedan mer allmänt. Nu firas dagen nog av folk i alla åldrar och i samhällets olika klasser och
grupper.
Firandet sker oftast med blomstergåvor och då ligger rosor bäst till. Det är nog också allt
vanligare att firandet sker genom att man bjuder kärasten eller en riktigt god vän på middag,
kanske på restaurang. Enklare varianter är ju hjärtehälsningar via brev eller via nätets olika
kanaler. En hel del ramlar ju också dit på att få något av den uppsjö av ”hjärtegodis” som säljs
i samband med denna dag.
I allt detta firande tänker jag:
Detta är en vänskapens och kärlekens firande. Därför tycker jag om den.
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Tänk dock denna dag inte bara på din käraste eller bästa vän.
Tänk också på dem som inte får några av dessa vänskaps- och kärleksgåvor.
Se dem, uppmuntra dem, krama dem!

Jag väljer gärna ”Må-bra-film”
I hela mitt vuxna liv har jag arbetat för och med barn och unga som haft olika problem. Dessa
insatser fortsätter jag göra om än i en liten omfattning.
Att alltid ha jobbat i ”problembranschen” är naturligtvis inte bara givande och viktigt det är
också mentalt krävande. Förmågan att kunna koppla av från arbetet, inte ta med sig något
hem, har därför varit helt nödvändigt för att klara allt det som varit svårt. Förutom umgänget
med nära och kära och goda vänner så har detta också skett genom engagemang för positiva
fritidsaktiviteter för barn och unga. Det har varit inom fotboll, via goa projekt för unga och
mycket annat. Till avkopplingen har naturligtvis även hört, att njuta av och utöva kultur. En
bra bok, musik, en teater, måla tavlor och mycket annat har gällt för mig.
Annan avkoppling är förstås att se på film och inom det området har jag sedan seniorstarten
gjort ett litet nytt vägval. Detta är att så långt det går försöka undvika film med all slags
jämmers elände och våldsamheter. Istället väljer jag gärna ”Må-bra-film” så ofta och så
mycket som möjligt. Jag vill nämligen må bra. Jag behöver må bra! Jag har rätt att må bra! Så
vad är det för typ av filmer jag talar om? Ja, vill någon må ”filmbra” med mig plocka då fram
lite goa franska rullar. Här är några sådana som kanske kan ge lite hum om vad jag menar
Titel
Lite om innehållet
Snön på Kilimanjaro
En oväntad vänskap
Tillsammans är man mindre ensam
Kvinnorna på 6:e våningen
Det ligger en vit man i din säng
Bröllopskaos
Mina eftermiddagar med
Margueritte

Underbart om solidaritet, klassmedvetenhet, kärlek och vänskap
Förlamad rik man får assistens av rättfram yngre tuff man. Mycket
roligt om vänskap och fördomar
Speciell tjej hjälps av speciell kille som delar lägenhet med en tredje
man. Kärlek, uppbrott, vänskap och människors positiva utveckling.
Borgerlig familj där man och hustru glidit från varandra. Mannen
finner glädje i vänskap med städerskor i huset.
Kärlekskomedi med udden mot fördomar
Borgerliga föräldrar fyllda av fördomar vars döttrar gifter sig på icke
önskat sätt. Fyndig komik över fördomar
Mycket speciell killes liv där äldre dam och ung kvinna spelar viktiga
roller.

228

Om att vila
Vi behöver alla vila. Detta inte bara för att klara av vardagen. Nej, för att må bra och utifrån
det kunna prestera på den nivå man själv vill och vet man kan. Säger vi vila så tänker vi väl
först och främst på sömn, vilans urmoder.
Vi vet alla att sömnen är nödvändig för ett gott liv. Det är under sömnen som den viktiga
fysiska och mentala återhämtningen sker. Då sker i drömmarna den lagande bearbetningen av
hjärnlagret. Så utan sömn inget mänskligt liv. Utan sömn tynar vi bort. Hur mycket sovande
man behöver är dock helt individuellt. Det är upp till var och en att finna sitt behov och finna
sin egen balans mellan sömn och vakenhet.
Sömnen är vilans grund varpå hela vår existens beror. Övrig vila kan däremot vara lite vad
som helst. Jag menar då all slags aktivitet som gör att både det inre och det fysiska skalet
kopplar av och njuter. Till dessa aktiviteter hör även det som till synes bara är passivitet men
som består av viktigt tänkande utan fysisk ansträngning. Vilan kan också vara det direkt
motsatta d v s starkt fysiskt arbete som gör att hjärna har annat fokus än personlig negativ
stress. Alltså oavsett vilka ytterligheter det rör sig om kan det ge vila därför att den helhet som
är DU mår bra.
Men varför i hela fridens namn pladdrar jag om detta?
För min del gäller i varje fall att det är både mental och fysisk aktivitet som behövs för att min
helhet ska återfå rätt balans. Så därför kan det efter den ena eller andra ansträngningen bli
både en rask promenad, ett längre läspass, lite kreativt skapande och mysstunder med nära
och kära. Av detta får jag energi och mår bra. Då vilar jag på mitt sätt.
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Klassamhället under våra fötter?
Riktigt gamla tiders stadsgator var oftast precis som vilka byvägar som helst. De var ojämna
och vid regnigt väder leriga och bedrövliga att ta sig fram på. Under 1400-talet lade man
åtminstone i huvudstaden sten på gatorna. De var rejält kullriga och inte precis några lysande
promenadstråk.
Först under 1800-talet började gatsten läggas på sådant sätt att det fungerade relativt väl att gå
på. Då kom också den gatsten som vi idag känner bäst. Efter hand var det bohusgranitens
kubikdecimeter stora stenar som tog över på gator och torg. Även en och annan riksväg
belades med sådana stenar. En stor stenindustri växte då också fram och den varade fram till
1920-talets slut.
Fortfarande finns i många av våra städer en hel del gatstensbelagda trottoarer och torg kvar.
Ibland händer det t o m att man lägger helt ny gatsten, troligen då av estetiska skäl mer än
praktiska. Många gamla stenbelagda trottoarer och torg har det tidigare klassamhället inrutat
i sig. Den inrutningen består av att det förutom de små gatstenarna också finns betydligt större
avlånga eller runda stenar. Dessa är då ofta placerade i mitten av trottoaren eller rör det sig
om ett stenbelagt torg så ligger dessa stenar ofta rakt över torget.
De flesta av oss tänker väl inte så mycket på de här stenolikheterna under våra fötter. Men
medge ändå att det är något bekvämare att gå på de stora stenarna än de små gatstenarna. Det
är också precis denna bekvämlighet som är dessa storstenars syfte. Dessa är nämligen s k
borgmästarstenar, som lades ned i trottoarer och torg för de rika och fina borgarna att gå på.
De skulle ju inte behöva trängas med vanligt folk på de lite svårgånga småstenarna. Nej, det
fina folket skulle ha egna stenar att gå på så att de slapp smutsa ned sina skor och kläder.
Arbetare, hantverkare och andra av den arbetande folkmajoriteten fick allt vara så vänliga att
vika undan och hoppa av de stora stenarna när herrarna och madammerna kom gående.
På sina håll finns borgmästarstenarna kvar på stadsgatorna. Detta gäller t ex på min gatan De
påminner mig både om det orättfärdiga klassamhälle som en gång var och att ojämlikheter
kvarstår än idag. Den tar sig bara andra uttryck nuförtiden än då även trottoarerna berättade
om samhällets orättvisor.
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Är jag en strykare?
I januari 2016 fanns det c:a 100 000 människor i 20 till 64plus-åldern som var inskrivna i
Migrationsverket på något sätt. Det är viktigt att dessa lär sig svenska. Det är fullt förståeligt
om de får det riktigt jobbigt med detta. De är redan inrotade i egna modersmålet, vilket tal och
skriftmässigt står långt från svenskan. Så jag tänker, att var och en av dessa som inom några
år klarar att lära sig tala och skriva svenska, är värda all beundran. Det är en prestation som
tyder på både vilja och kraft att klara sig själv i det nya landet.
Just hur svårt svenskan kan vara funderar jag lite extra över en morgon när jag stryker kläder.
Det är en uppgift jag gärna gör och som alltid blir en lugn stund av tänkande. Ta till exempel
bara själva ordet ”stryka”, dess olika betydelser och dess användning i olika uttryck och
fraser. Det kan inte vara lätt att ta till sig och förstå av den som ska lära sig svenska språket.
”Stryka” kan betyda att man med varmt strykjärn just slätar till kläder. Men stryka kan t ex
också betyda breda ut, måla, färga, ta bort, radera, utesluta, hala ned, kretsa runt mm.
Tar vi strykordet och sätter ihop det med annat blir betydelserna ännu flera:
”Stryka omkring” betyder inte att man slätar ut kläder runt om utan att man luffar eller driver
omkring.
”Få stryk” används inte om att en skjorta som blir struken får stryk, Uttrycket innebär att man
får ta emot slag, kanske agas men också att man förlorar t ex en fotbollsmatch
”Ett kok stryk” har inte heller med klädstrykning att göra utan innebär helt enkelt en omgång
med slag eller aga.
Säger man ”stryktålig” så kan det nog gälla att ett klädesplagg tål att strykas eller att visst
underlag kan målas, men också att någon tål fysiska eller mentala slag och angrepp.
Är man ”strykrädd” handlar det inte om att någon är rädd för att stryka kläder utan att någon
är rädd för att bli slagen – oftast då om en hund.
”Stryka med” betyder ju helt enkelt att man dör.
Om man utgår från t ex måla, svetsa eller snickra och formar manliga substantiv om dem som
utför sådant arbete så får vi orden målare, svetsare och snickare. Gör vi samma sak med ordet
”stryka” så används inte ordet ”strykare” om den som stryker kläder. Nej med en strykare
avses en person som vandrar omkring utan att jobba, en s k luffare.
Och jag tänker
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Att svenska är minsann inte lätt. För även om jag står och stryker kläder så betyder detta inte
att jag målar dem eller att jag är en strykare som vandrar omkring utan att jobba. Så beröm till
alla äldre flyktingar och invandrare som klarar av att lära sig detta språk

En hatt till varje man
När det talas om den fina huvudbonaden, herrhatten, kan reaktionerna vara mycket olika.
Några hävdar med stort eftertryck och fördömande, att hatt är mossigt och gubbigt. Andra
framhåller, lite korthugget, att de inte gillar hatt därför att de inte passar med sådan på
huvudet
Ytterligare några tycker hattbärandet är okej bara bäraren har valt en modell som passar. En
sista, och enligt mitt antagande växande grupp, anser att en hatt är både är en snygg, praktisk
och oumbärlig huvudprydnad. Denna sista skara tillhör jag.
Herrhatten har naturligtvis en mycket lång historia. Hur lång denna är och hur hattarna sett
ut och vad de varit bra för skiftar mellan länder. Jag tror att hatten, som vardags-, fest- eller
statusplagg, bröt mössornas hegemoni någon gång på medeltiden. Sedan dominerade de
under stormaktstiden och fram till en bra bit in på 1900-talet. Utöver detta har hatten
varit och är ett praktiskt skydd för huvudet som halmhatt, slokhatt eller sydväst.
Hatten, som huvudsak till vardags, är det jag i första hand vill tala om här. Detta därför att i
min verklighet finns inte några så speciella fester att jag då bör bära en särskild hattyp som
cylinderhatt eller Derbyhatt. Är det lite festligare än vanligt och jag väljer att bära hatt så tar
jag i så fall en som jag tycker är särskilt snygg och passande för tillfället. En sådan
valmöjlighet kräver förstås att man har några stycken att välja på. Eftersom jag tyckt om
hattar under en stor av mitt liv så finns på mina hyllor både olika märken och modeller.
Viktigt när det gäller att hitta en passande hatt är valet av bredden på brättet. En del passar bra
i hattar med litet/kort brätte och andra föredrar breda och på olika sätt böjda brätten. Här
tillhör jag den senare gruppen. Ett relativt brett och välformat brätte är i alla lägen min modell
och orsaken är förstås att jag tycker att detta är snyggast på mig.
Ett annat viktigt val är hattens kulle d v s den del man har mitt på huvudet. Denna kan vara
rund och platt, rund med liten nedsänkning eller med olika former av stukningar. Viktiga val
är också hattens material och dess färg. Det senare inte minst viktigt för att passa den enskilde
mannen och hans kläder.
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Inom hattvärlden finns flera mycket kända och omtyckta märken och modeller. En sådan är
amerikanska Stetson. Denna har funnits sedan 1860-talet och har av många betraktats som en
hatt med verklig stil och kvalitet. Stetson finns i många olika utformningar, ett återkommande
kännetecken är den eleganta och ofta förekommande läderremmen runt kullen. Denna har
funnits med alltsedan den Westernhattens tid.
Ett annat, enligt min mening ännu elegantare hattmärke, är italienska Borsalino, som funnits
sedan 1850-talet. En äkta Borsalino i filt är lätt och mjuk och har ett fantastiskt stuk. Jag
föredrar den svarta varianten. Alltså den med brett brätte, elegant stuk på kullen och det för
Borsalino så karaktäristiska breda och lite glänsande hattbandet och gärna då i samma färg
som hatten i övrigt. Det är lätt att förstå att gubbar som Leonardo Di Caprio, Johnny Depp och
Denzel Washington helst väljer just Borsalino.
Det måste dock sägas, att även om det är viktigt hur hatten ser ut och hur den passar så är det
minst lika viktigt att den fyller en praktisk funktion. Detta gör också de flesta hattar. En
modell med brett brätte och i bra material står emot regn. Den fungerar helt enkelt som ett
litet paraply. Dessutom ger den skydd mot solen när så behövs och värme när så krävs. Det
bästa av allt är att håret inte står åt alla håll efter bärandet. Detta till skillnad mot hur det ofta
blir med yllemössor och en del kepsar.
Till alla män säger jag:
Om du inte redan har en hatt, testa! Ta då inte vad som helst utan sök någon som verkligen
passar just dig. Det finns nämligen en hattmodell som passar alla, var så säker.

Välkommen Våren!
Varje år i mars gläntar våren på dörren. För oss nordbor blir det nu nästan oemotståndligt att
så ofta det går vända ansiktet mot solen. Vi sitter på soffor, utmed husväggar och på
kaféstolar och vårnjuter så ofta vi kan. Många av oss tänker, att de livsbejakande vårdagar
som nu kommer på löpande band, är det bästa av årets fyra årstider. Det gråbrunt döda ska nu
ersättas med det gröna och färgglatt levande. Ljuset, färgerna och naturens pånyttfödelse är
dock inte bara något vi ser. Vi känner det i vårt innersta väsen. En positiv och varm känsla
kommer helt enkelt till oss oftare nu. Vi ler mera och med detta möts vi också oftare av andras
leenden och värmande blickar.
De så omtalade vårkänslorna kommer nu skuttande till både ung och gammal. Ja, faktiskt är
det så, säger jag, tröstande till alla unga vänner. Det fysiska åldrandet har sina problem, men
den positiva och kärleksfulla vårkänslan är inget av dessa. Även när en blir gammal knackar
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den vårliga livsglädjen på ändå. Så det är bara att öppna och släppa in den efterlängtade
gästen. Den som inte vill göra det kan inte skylla mörka tankar och deppande på åldern i varje
fall. Det kan i och för sig finnas andra anledningar till att det vårgoda inte får komma in, men
de många åren kan inte skuldbeläggas.
Öppna ögon inför naturens vårliga förändring förstärker den inre glädjen. Att upptäcka de
första tecknen på vårens blad, blommor och örter är stort. Att se hur fåglarna kommer tillbaka
efter sina hundramilafärder är ännu större. Att följa hur de båda könen bland fåglar och andra
djur nu finner varandra, kanske bildar par och börjar skapa nytt liv är enormt. En av dessa
många parbildningar kan snart ses över hela landet i sjöar och vattendrag. Det jag tänker på är
alla älskande gräsandspar som då svärmar som allra mest och bäst.
Gräsänder, som vid riktigt goda förhållanden kan bli 15-20 år, kan om de är stannfåglar leva i
par hela livet. Det verkar dock inte gå slentrian i deras ”äktenskap”. Varje vår tycks vara som
den första av sexuell attraktion och behov av uppvaktning och bekräftelse. De håller ihop och
hanen håller andra intressenter borta. Vi kan iaktta detta spel inför öppen ridå och utan
biljettkostnader.
Vi kan också se hur lediga honor uppvaktas av flera hanar. Oftast vinner en av dessa hennes
gunst, paret skapas och ett långt liv tillsammans startar. Ibland kan det dock även i naturen gå
över styr. I gräsändernas värld verkar detta ske i lägen då det råder ett kraftigt överskott av
hanar. Då kan flera hanar samtidigt och tillsammans våldta en hona gång på gång. Denna
våldsamma gruppvåldtäkt kan tyvärr även sluta så illa att honan dör.
Naturens råheter och dess princip om att ”äta eller ätas” kan dock aldrig skymma det
överväldigande vackra som sker. Vårens skådespel med återfödelse av varje art inom fauna
och flora dundrar nu igång. Det är bara att bänka sig på första parkett och titta, lyssna och
lukta så rullar upplevelserna in i oss.
Och jag säger. Gå ut i naturen. Njut och ropa gärna högt tillsammans. Välkommen Våren!

Gemenskap utan undantag
På bondgårdarna förr i tiden var det inte ovanligt att när den unga generationen tog vid, oftast
någon av sönerna, flyttade föräldrarna ut i en mindre stuga på gården. Sonen och hans hustru
flyttade förstås in i huvudbyggnaden och axlade därmed allt ansvar för lantbruket. Många
gånger betydde bytet att den som övertagit gården fått ett arv i förskott, vilket sedan måste
lösas ut med pengar till övriga syskon.
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När väl föräldrarna flyttat ut hade de hamnat på undantag och fick bo i en s k undantagsstuga.
Med detta menades, att de bodde där gratis till sin död. Under tiden fram till dess var de
gamla till mycket stor hjälp på gården. Utan lön hjälpte de till med att passa barnbarnen och
att bistå med alla slags sysslor i driften. Så länge den nya och gamla generationen kunde hålla
sams var detta ett system till ömsesidig nytta och glädje. När de gamla la sig i för mycket av
gårdens skötsel kunde det däremot bli stora slitningar. Klassiska motsättningar i det
sammanhanget är de mellan svärmor och svärdotter.
I dagens moderna samhälle med pensioner och god äldrevård har ”undantagssystemet” tjänat
ut sin roll på landet. Numera är den äldre generationen en stark och självständig grupp, där de
flesta klarar sig långt upp i åldrarna utan behov av omhändertagande. Både unga och gamla
behöver dock fortfarande samma närhet och gemenskap över generationsgränserna som
undantagsförhållandet innebar. Barn och barnbarn behöver känna rötterna bakåt och de äldre
mår bra av att se hur de unga spirar och växer. De äldre kan och vill ofta hjälpa till med de
ungas vardagsbestyr med barnbarn och olika praktiska arbeten. Med goda relationer mellan
generationerna byggs utan pekpinnar och förstelnade åsikter en miljö där tolerans, förståelse
och trygghet räcker till för alla.
Så jag tänker
Ingen äldre bör längre acceptera att i något avseende sättas på undantag. Öppna famnar av
gemenskap och respekt mellan självständiga unga och gamla håller bäst.

En annorlunda fotbollsklubb
En stor del av året rullar fotbollen på planer utomhus i hela Sverige. Man kan tycka vad man
vill om konstgräs, men detta har i varje fall betytt att många fler barn och unga under längre
tid av året får lira boll utan snedstudsar och skrubbsår på dåliga grusplaner. Frågan om
naturgräs eller konstgräs har för de flesta barn och unga aldrig varit någon fråga alls. De flesta
av dem har nämligen aldrig tidigare vare sig fått träna eller spela på de fina gräsplanerna. Så
för dem innebär de många konstgräsplanerna en stor lycka eftersom där kan man spela både
spontant och organiserat under en stor del av dygnet och året om utan att bli bortkörda av
vaktmästare. Bra för barn och unga, bra för framtidens svenska fotboll, tror jag.
Oavsett på vilket underlag fotbollen spelas hindrar den svenska kylan och snön att man spelar
utomhus tre-fyra månader om året. Detta begränsar utvecklingen förstås. Några sådana
vädermässiga hinder har inte barn och unga i Braslien, det land som ständigt får fram nya
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jättetalanger och där barn och unga försöker spela det vackra brasilianska spelet ”Jogo
Bonito”. En brasiliansk klubb, som särskilt vårdar denna spelstil och också gör fantastiska
insatser för fattiga barn och unga i Sao Paulo är Pequeninos do Jockey. Klubben, vars namn
betyder ”små jockeypojkar”, bildades 1970 och har varje år sedan dess haft runt 1000 pojkar i
åldern 10-16 år i sin verksamhet. Bakgrunden till namnet är att grundaren av klubben, Jose
Guimaraes, är f d. jockey vid Sao Paulos galoppbana.
Den bärande tanken bakom Pequeninos do Jockey är att med fotbollen ge barn och unga en
gemenskap som håller dem borta från kriminalitet och droger. Det finns därför ett starkt krav
på varje spelare att gå i skolan och att sköta sig där. Inom klubben ges möjligheter till daglig
läxhjälp, stödundervisning och annat stöd i svåra livssituationer. Klubben uppmärksammar
och ser inte bara medlemmarna som fotbollspelare utan som hela individer. Detta sätt att
verka betyder att klubben gör en viktig social insats för barn och unga i ett land och en stad
där fattigdom lätt kan leda till att man hamnar riktigt snett i livet.
Fotbollen och ”jogo bonito” gör att Pequeninos do Jockey också över tid fostrat en rad
spelare, som senare nått stora fotbollsframgångar som landslagsmän och proffs. För att
stimulera de unga spelarna organiserar klubben också resor till Europa och fotbollscuper i
Norden. Dessa har genomförts under många år och lär fortsätta så länge Jose Guimaraes finns
i klubbens ledning. Därför bedrivs ständigt ett intensivt insamlingsarbete för att få ihop
pengar till resandet. Cupdeltagandet har lett till många framgångar bl.a. med åtta finalvinster i
Gothia Cup och 21 i Norway Cup.
Jag hoppas att klubben länge än är tillbaka i Sverige varje sommar. Förhoppningsvis är det då
lag med pojkar i åldern 14 och 16 år som representerar. De är varje dag i full gång med sin
träning och för dem handlar det inte om fina gräs- eller konstgräsplaner utan om sandplaner
eller dåliga gräsytor med tuvor. Men de kan å andra sidan träna och spela året om. Detta
innebär också att kontakten med och stödet till barn och unga blir både omfattande och bättre.
I Sverige har ”Samba Football Academy” i sitt viktiga arbete med barn och unga i förorter i
Stockholm och Göteborg inspirerats mycket av Pequeninos do Jockey. Ledare för den
verksamheten är exallsvenske spelaren ”Samba-Erik” Johansson, som i unga år spelade med
klubben i Brasilien och i olika nordiska cuper. Det han då upplevde och lärde ger han nu
tillbaka till barn och unga i förorten. Fint, tycker jag.
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Trappa upp och trappa ned
När våren kryper fram blir det för varje motionär härligare att jogga eller promenera. Gör man
det ena eller andra och kör samma runda jämt kan det trots allt bli enformigt och tråkigt.
Omväxlande löp- och gångrundor kan vara en lösning på detta. Byta till cykling emellanåt är
också stimulerande. Ja, att hitta omväxling kan bidra till att varje motionär hänger i. En sådan
omväxling vill jag tala lite om här och jag kallar denna motionsform helt enkelt för ” trappa
upp och ned”.
Var och en kan söka denna motion överallt där det finns trappor. Det jag i första hand tänker
på är förstås trappor utomhus. Se er omkring. Var finns det trappor och vad leder de upp till.
Kanske kan ni hitta trappor, som leder till något vackert eller till en fin utsikt. Måhända kan ni
hitta ett helt system av trappor, som både innebär många trappsteg och som på toppen ger en
visuell upplevelse. Hur som helst, joggar eller går ni i hyfsad egen takt uppför så lovar jag
både hög andhämtning och puls. Ja, med hög fart kommer säkert även mjölksyran att spruta.
Men var lugna, det är inte lika jobbigt nedför.
Min egen favorit inom trappmotionen är ”Masthuggsrutten” upp och ned. Häng med här
Vi startar i hörnet Linnégatan/Övre Majorsgatan. Där börjar vi gå trappan, runt 120 steg, upp
till Nordhemsgatan. Väl uppe pustar vi ut och joggar rakt fram och förbi den ståtliga
Nordhemsskolan. Här kommer vi till en kort trappa om 66 steg ned till Vegagatan. Fortsätt
över densamma och upp över viadukten rakt fram till August Kobbsgatan. Här väntar ruttens
tuffaste trappa på 173 trappsteg. På vägen upp finns flera goa avsatser med soffor att vila på
och kolla ned från om vi vill och behöver. Trappan slutar uppe på Masthuggsbergets topp. Vi
skådar staden nedanför en stund och fortsätter sedan vidare rakt fram och tar till vänster
utmed Paradisgatan. Där svänger vi sedan till höger och joggar ned i Slottsskogskanten utmed
förskolor, dagis och landshövdingehusens uteplatser. Längst ned i backen kommer vi till
ruttens längsta prövning och den del av vår tur som faktiskt har ett eget trappnamn, ”Bergvalls
trappor”. Denna har faktiskt över 190 trappsteg och den leder svagt nedför till Bangatan och
Djurgårdskyrkogården.
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Ja, då är ena vägen klar och vi har nu gjort den tyngsta delen av Matshuggsrutten. Det är den
vägriktning som har de brantaste gatorna och de flesta trappstegen uppför, 290 stycken. Vilan
nedför har på ditvägen bara gällt för 260-talet trappsteg. På återvägen blir det betydligt
enklare eftersom Bergvalls 191 trappsteg visserligen är ruttens längsta sträcka, men inte
särskilt brant. När vi väl har bestigit denna kan vi på toppen orka med en liten sväng förbi det
gamla vattentornet i Slottsskogen. Därifrån drar vi sedan ned via August Kobbsgatans trappor,
över Vegagatan, uppför ”trapproute 66” till Övre Majorsgatan.
Sedan nedför trapporna till Linnégatan och en jobbig men härlig tur är över. Lycka till!

Ingen är bara pensionär
För många är det svårt att bli gammal. Med stigande ålder följer alltid att kroppen förändras
och det är sällan till det bättre. Det blir flera rynkor, gråare och tunnare hår, lite svagare
muskler, grinigare leder och mycket annat oönskat men oundvikligt. De, som inte inser att
sådana förändringar sker även om man tränar och lever sunt, kan få nya problem. Det kan
medföra svår ångest och andra psykiska problem och ett ständigt och fåfängt jagande efter
den ungdom som obönhörligen har försvunnit.
Trots negativa fysiska förändringar och sjukdomar är detta kanske ändå inte det svåraste med
att bli gammal och pensionär. För den som levt hela sitt vuxna liv i en arbetsgemenskap, blir
den nya sociala situationen utan arbetstider och arbetskamrater en abrupt och ofta svår
omställning. Känslan av att vara utanför, att inte vara till nytta längre kan bli tung. För de
flesta betyder detta, att man ökar sitt fokus på fritidsverksamheter, kanske fixar ett litet
extrajobb eller engagerar sig mera i den uppsjö av pensionärsaktiviteter som erbjuds. För
andra funkar inte detta alls. De blir istället passiva och deprimerade vilket naturligtvis inte
ökar chanserna till ett långt och friskt liv.
En annan förändring, som också sker med inträdet i pensionärsgruppen, är att samhället och
de yngre aktiva åldrarna då ser på oss på ett nytt sätt.
Från samhällets och arbetsmarknadens sida är 67-årsgränsen för de flesta yrkesgrupper ett
slutgiltigt adjö. Ni behövs inte längre är vad alla, med undantag för forskare, läkare och olika
pampar, får höra. Många vill och kan ju fortsätta göra viktiga samhällsinsatser, men kanske
med andra uppgifter och med kortare arbetstider. Någon organisation för en sådan övergång
finns inte. Denna vilja vet naturligtvis många styrande om. Därför har de på sina håll erbjudit
pensionärer att göra en insats i skolor och inom andra områden, men ideellt och utan
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betalning. Alltså när det kniper är det ok att vädja till de äldres samvete och utnyttja deras
arbetskraft gratis. Oförskämt!
När det gäller de yngres syn på ålderspensionärer är denna naturligtvis skiftande. Deras
uppfattning om de äldre beror ju inte bara på yngres fördomar utan också på hur pensionärer
beter sig och gör. Jag har gjort en personlig liten koll av detta och det har utfallit på det här
sättet.
När yngre får höra att jag visserligen är över 70 år, men egen företagare och fullt igång med
arbete mot hedersförtryck, blir de intresserade. De ställer frågor och vill höra mera. Det blir
ett intressant utbyte av tankar. När yngre däremot bara får höra att jag är 70 år och pensionär
får de något grått i blicken. Då blir det frågor av typen. Hur gör du för att få tiden att gå?
Precis som om inte tiden går oavsett vad man gör. Eller så frågar de om det inte känns svårt
att inte jobba? Ungefär som om jobb skulle vara enda meningen med livet.
Så jag tänker
Ni som är gamla och både vill och kan göra en samhällsinsats, erbjud er att göra detta. Era
kunskaper och erfarenheter behövs, men bjud inte ut er gratis, låt er inte bli utnyttjade. I era
kontakter med yngre låt ingen placera er i ett passivt pensionärsfack. Er identitet är banne
mig inte bara att vara pensionär utan ni är så mycket mera. Ni är emeritus eller emerita av
yrken, ni är studerande, kulturaktivister, bloggare, facebookare, föreningsaktiva, hantverkare,
far- och morföräldraproffs, golfare, seglare, jägare, trädgårdsskötare och väldigt mycket
annat. Undvik de grå blickarna. Ingen är bara pensionär!

Min Nationaldag
Den 6 juni, som sedan 1983 anses vara Sveriges Nationaldag och sedan 2005 dessutom är
helgdag, har enligt min mening noll och ingen förankring bland de breda folklagren. Dess
föregångare, ”Svenska Flaggans dag”, som firats på samma datum sedan 1916, var ett
tidstypiskt nationalistiskt påfund. Idégivaren till den dagen var en stockholmsk grosshandlare.
Tanken föll förstås militären och kungahuset i smaken, därför att ju mer storvulen nationalism
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desto bättre. Från starten och fram till dess dagen blev helgdag firades Svenska Flaggans dag
eller Nationaldagen bara i mindre omfattning. Kungens överlämnande av fanor till olika
föreningar på Skansen var dess mest spektakulära jippo.
Efter helgdagsinförandet tog det fart på myndigheternas ansträngningar för att popularisera
den 6 juni som Nationaldag. Jobbet för detta blev liksom lite lättare när folk hade ledigt.
Särskilda ansträngningar började då också göras för att dagen på olika sätt skulle bli ett
välkomnande till alla nya svenska medborgare. Visst sker det fler evenemang på fler orter nu
än för tio år sedan. Ingen kan dock hävda att tanken med den s k Nationaldagen har blivit en
populär och folklig fest som alla går och väntar på och förstår innebörden av. Nej, fortfarande
känner nog väldigt många dagen som på något sätt påklistrad, framtvingad och skapad av
någon som finns någon annanstans.
Under tidernas gång och i synnerhet inför besluten 1983 och 2005 framfördes en massa kritik
mot denna tillkämpade dag. Den främsta kritiken var förstås att 6 juni inte på minsta vis hade
någon förankring hos det svenska folkets breda lager. De motiv som överheten angett för valet
av just den dagen har varit två. Den ena att då kröntes Gustaf Vasa 1523 vilket ledde till
Kalmarunionens upplösning och Sverige blev självständigt. Den andra att den 6 juni antogs
1809 års Regeringsform. Men hallå, hur nära det svenska folkets hjärtan ligger dessa
händelser? Hur lätt är det att känna något för en Nationaldag, när man inte vet varför den
firas och, om man vet det, ändå inte begriper varför just de händelserna är så viktiga.
Under åren och allra främst inför nationaldagsbesluten framställdes krav på, att om det skulle
bli en Nationaldag så borde man välja en dag som är djupt förankrad i det svenska folkets
historia och som upplevs som viktig och speciell för de flesta. Den dagen är och förblir en
enda och det är Midsommarafton. Denna har varit och är den svenskaste av alla, med
århundraden av festtraditioner. Dagen är också ett bejakande av livet, kärleken och
gemenskapen Den är därmed en fantastisk symbol för vårt naturälskande folk, vårt vackra
land och dess sommar med sommarsolståndet som höjdpunkt.
Så gott folk.
Därför är och förblir Midsommarafton, oavsett vilket datum den inträffar, för mig den enda
Nationaldagen värt namnet.
Ni som vill hylla ert land den 6 juni och minnas Gustaf Vasa och den gamla regeringsformen
gör gärna det. Var så goda, men jag hänger inte på.
Jag nöjer mig med att ge min hyllning till Sverige på Midsommarafton. Då känner jag mig
som närmast vårt folks rötter, vår frihet, vår gemenskap, vår kärlek och själva livet Så skål
för sommaren och till er alla önskar jag att ni varje år får en riktigt trevlig och härlig
”Midsommaraftons Nationaldag”.

240

Småsaker som irriterar mig
I det vardagliga livet finns också de små vardagliga otrevligheterna. Var och en har nog fått
sin beskärda del av sådant grus i livsmaskineriet. Det är företeelser som mycket väl går att stå
ut med, men som ändå är förbannat irriterande. Ni förstår säkert vad jag är ute efter när ni ser
min lilla lista över tio små irritationskällor.
Ingen rangordning är gjord, för det går inte.
1. Det är illa när resåren på strumporna är så strama att ankeln och även vristen nästan
svullnar och efteråt blir det kvar djupa runda märken.
2. När min skogsvandring och tillhörande matplockning resulterar i kroppsockupation
av oinbjuden fästing.
3. När någon släpper sin hund då det finns lekande barn i närheten och ägaren blir sur
vid vänlig tillsägelse om olämpligheten i detta tilltag.
4. Då rakhyvelbladet är så slött att det raspar i skinnet och jag inte kan byta till nytt
därför att de är slut.
5. Då en pytteliten sten i skon under min promenad känns allt större och när jag tömmer
kommer inget ut och när det efter upprepade försök visar sig att det är en minigrej i
sockan som djävlas.
6. När den automatiska rättningsfunktionen i min mobil, trots min upprepade korrekta
skrivning, ändå envisas med att den och inte jag har rätt.
7. När någon ställer helt olämpligt skräp i soprummet och då uppenbarligen med
baktanken att någon annan boende i huset ska ta bort skiten istället.
8. Då någon kladdnisse satt sina fula, pinsamma och klumpiga symboler på privata och
offentliga byggnader och när dessa tagits bort för dyra skattepengar sprutar dit sin
dynga igen.
9. Då tejpbiten jag dragit av kletar ihop och blir oanvändbar och jag sedan inte kan hitta
platsen på tejprullen varifrån jag nyss dragit av samma bit.
10. När någon kontinuerligt försöker smita undan arbete och ansvar och vid påpekande
står helt oförstående och dessutom bjäbbar emot.
Ja nu kan du säkert fylla på med dina egna exempel på småsaker som irriterar.
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Det gör ont att bli gammal
I ungdomen och medelåldern tänker väl de flesta, som är relativt friska, inte så mycket på
ålderdomen. Möjligen då med undantag för oroande tankar om pensionens litenhet. Kanske
dominerar istället den kloka tanken "den dagen den sorgen".
Ungdom och medelålder är något övergående, så jag vill därför passa på att önska alla glädjen
av att bli gamla. Alternativet är ju inte särskilt eftersträvansvärt. För att uppmuntra er lite
extra vill jag också tala om för er sanningen, att bli gammal gör förr eller senare ont. Riktigt
ont.
Åkommorna kommer nämligen som återkommande mejl i mobilen. Ibland och för tidigt är de
allvarliga och slutar då kanske sorgligt. Sen kan åldrandet på vägen också bjuda på en del
mindre tråkigheter. Även de gör förstås ont. En sådan är den inte sällan förekommande
artrosen.
Denna skit sätter sig i lederna lite varstans på kroppen. Är det i fingrarna gör det ont men är
kanske ändå uthärdligt. Värre är det när knän och höftleder får sig en rejäl släng och det
smärtar ständigt och allra värst vid varje steg. Jag är nog lite i början av detta problem, men
det är inte mycket att gnälla över ännu. Värre är det för åtskilliga andra av mina vänner och
kamrater. De får kämpa med sin artros bäst det går med träning och smärtlindring. I lägen där
det blir för djävligt är det operation som gäller. Sådana brukar kunna förändra livet till det
bättre. Men å andra sidan, att låta kniven komma in har ju också sina risker.
Det är förstås svårt att bildmässigt beskriva artroshelvetet. Jag har ändå gjort ett litet försök i
en liten knotig och förvriden träskulptur. Själva artrosen visad med knöligheter i lederna och
främst då i högra höften. Smärtkänslan, begränsningen av rörligheten, oron och tankarna om
behovet av operation visad med det förvrängda huvudet.
Så, välkomna till ålderdomen alla ni som inte redan är här.
Att bli gammal är eftersträvansvärt på alla sätt även om det förr eller senare gör ont.

242

Om att uthärda
Muskelmassan krymper
när man blir äldre.
Modet sjunker.
Förmågan att uthärda
är på topp.
Denna korta strof ur Kristina Lugns lilla diktpärla, samlingen ”Hej då, ha det så bra!”. För
visst ligger det mycket i dessa meningar, åtminstone vad gäller den första och sista. Den om
ålderdom och muskler och den om att uthärda.
Visst är det så att musklerna med tilltagande ålder inte längre är så svällande och urstarka.
I början är det lite svårt att acceptera och en tar i och försöker göra allt det där som en gång
gick så lätt. Plötsligt går det inte så bra, det kommer sträckningar och träningsvärk efter
tidigare så enkla ansträngningar. Det kan vara svårt att acceptera, men till slut inser en det
oundvikliga och en klok försiktighet infinner sig. Vid upptäckten kanske några kör igång med
behövlig och nyttig styrketräning. Det bromsar säkert lite i nedförsbacken, men lugna tag med
gymmandet är ändå att rekommendera.
Värre är det med de sjukdomar och andra försämringar som uppenbarar sig med åldern. Här
ser jag bland en del av mina jämnåriga kamrater ett tilltagande lidande. Den så vanliga
”Artrosen” är ett allmänt litet helsike för en sisådär 800 000 människor och av dessa är väl
åtminstone 90% seniorer. Oavsett i vilka av kroppens leder skiten gör sig påmind blir det
smärtor och jag kan se hur mina vänner och närstående kämpar med att stå emot. De visar en
berömvärd styrka i att uthärda och gå vidare med hjälp av träning och diverse smärtstillande
emellanåt. Beundransvärt, tycker jag.
På den nedåtgående skalan finns också en insmygande försämrad syn och hörsel. Det
sistnämnda är ett mindre problem genom de numera både små och utmärkta hörapparaterna.
Däremot innebär en allt sämre synförmåga risk för ett avsevärt socialt och psykiskt lidande.
Att inte kunna se och göra allt det som tidigare var självklart, blir lätt en begränsning för den
sociala samvaron och upplevelsen. Detta i sin tur kan tyvärr göra att det psykiska
välbefinnandet får sig en knäck. Men vad jag kan se, så deppar i varje fall inte mina
seniorkompisar ihop av sina allvarliga synförsämringar. De är med och tar för sig i stort sett

243

som förut. Att det är en del som de måste avstås blir inte ett oöverstigligt hinder. De anpassar
sig och vi andra, ännu så länge lyckigare lottade, ställer upp och imponeras av vännernas
förmåga att uthärda, att fortsätta att vara starka och aktiva.
Sen är det klart, att bland de med åldern kommande sjudomarna finns det också många som
är riktigt svåra, dödliga helveten helt enkelt. Förr eller senare kommer vi alla att få möta dessa
på vägen mot det oundvikliga slutet. Här väntar för oss alla i olika omfattning och vid skilda
tidpunkter problem med hjärta, lungor och andra vitala organ. Den ena eller andra typen av
stroke kan slå till och bli en ändstation. Cancern kan förgifta oss var som helst och efter
kanske ett ohyggligt lidande göra slut på allt. De mentala åkommorna kan smyga sig på och
slå ut oss från det medvetna aktiva livet. Ja, riskerna för liv och hälsa för oss seniorer finns
där hela tiden. Vi vet om det, så när de stora problemen kommer, ger vi inte upp. Vi gör det
bästa vi kan av situationen. Vi uthärdar om än med stora ansträngningar så länge det går.
Detta därför att alternativet är oftast mycket sämre.
Detta åldriga uthärdande gör också att jag drar en annan slutsats än den i Lugns andra mening
om att ”Modet sjunker”. Jag tycker nämligen att själva uthärdandet i sig innehåller ett stort
mått av mod. Modet att vilja leva, att trots stora problem vilja vara med. Modet och kraften att
stå ut. Modet att möta det oundvikliga slutet med tapperhet och omtanke om nära och kära.
Dessutom tycker jag mig kunna se bland många i min närhet ett avsevärt nytt och starkare
mod på ålderns höst. Det är modet att våga säga sanningar, våga satsa på nya saker, pröva
sina vingar inom nya områden och modet att även söka spänningen i livet inklusive att våga
möta nya kärlekar. För mig och många med mig är seniortiden, trots de problem som smyger
på, inte slutet utan början på något nytt i livet. För att våga bejaka och utnyttja detta nya
krävs mod och det finns det gott om. I varje fall bland mina seniorkamrater.

Låt de unga få veta
Sommar och då fylls gamla gårdar i inlandet, fiskarstugor, åldriga torp, statarlängor, nedlagda
skolor och andra äldre byggnader med semestrande från när och fjärran. Över hela landet tas
det i bruk, som en gång var hem för hårt arbetande och ofta fattiga människor. De var alla en
del av dem som byggde landet.
När unga är ute i tidigare generationers hus kanske de ibland förundras. I allt familjenjutande
och mitt i alla moderniteter frågar kanske de unga hur var det möjligt att överleva en gång för
länge sedan? Hur kunde man klara av att bo i ett litet hus eller liten lägenhet med många barn
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och kanske dessutom någon far- eller morförälder? Vad levde man av, hur kunde maten räcka
till? Och hur gick det till när någon blev sjuk eller skadad och hur var det möjligt för de vuxna
att älska? Vilka glädjestunder fanns i armodet?
Detta är viktiga frågor som de gamla husen vittnar om, men inte kan besvara. Vi vuxna måste
hjälpa till, vi måste kunna berätta hur det var en gång, hur människorna levde och klarade sig i
trångboddhet och fattigdom. Vi måste inviga våra ungdomar i det som en gång var. Då får de
perspektiv, då växer rötterna starkare. Med historisk kunskap om det som finns nära blir de
unga starkare och helare.
Men det är inte alltid lätt att veta hur det varit för de arbetande människorna på 1800-talet och
1900-talets första hälft. Tack och lov finns hjälp så att de unga kan förstå. Många har skrivet
om detta. Invig era unga i den rika litterära skatten med speglingar av de arbetande massorna.
Lyft därför fram böcker av Vilhelm Moberg, Harry och Moa Martinsson, Gunnar Kieri, Per
Anders Fogelström, Eivind Johnson, Ivar Lo Johansson, eller Sven Edvin Salje. Hos dessa
och andra finns svaren om hur det arbetande folket levde och överlevde. Med den kunskapen
kan de unga också se sig själva i ett längre livssammanhang bakåt i tiden och då växa sig
starkare i nuet och framtiden.
Kanske slår jag här in redan öppna dörrar. Möjligen är det så att dagens ungdom redan hört
och läst allt som behövs för att förstå hur det en gång var?
Kanske unga redan vet, att den enkla plogen och den lilla röda stugan kunnat försörja och
hysa människor av kött och blod precis som vi?
Nej, jag tror inte de vet så mycket om sådant och jag anser att det är vår uppgift att själva
eller genom bokens värld ge de rätta svaren.

Till kvinnor med stora hjärtan
Det finns i dagens stressade och ofta hårda värld människor som aldrig tvekar att göra gott.
De skänker pengar och saker till behövande. De ställer upp och arbetar ideellt och ibland
öppnar de sina hem för utsatta. Det är människor som alltid har stora och välkomnande
hjärtan för alla som har det svårt. I min värld är de flesta av alla dessa varma själar kvinnor.
De finns omkring oss bland kvinnor i allmänhet och kanske särskilt ymnigt förekommande
i min generation.
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Dessa kvinnor har ägnat sina liv åt att kämpa för jämställdhet, jämlikhet, solidaritet och
rättvisa. Det är de, som trots ålderns anlända höst, på olika sätt fortsätter samma viktiga strid.
Kanske nu i mindre omfattning, men ändå med samma humanistiska kompassriktning.
Dessutom har huvuddelen av dessa äldre kvinnohjärtan också orkat med både arbete och
stort ansvar för familj och barn. Jag bugar och bockar inför dessa! Tack alla!
Ni, liksom jag, känner nog flera som platsar i det här storhjärtade gänget. Många av er har
säkert också dem väldigt nära, kanske som er livskamrat eller goda vän. En av dessa många
hjärtevarma kvinnor i min närhet, vill jag säga lite om.
Denna norrlandsfödda kvinna, har i alla tider hållit humanismens fana högt. Hon har aldrig
tvekat att ställa upp för dem som haft det svårt. Hon har alltid tagit ställning för solidaritet
med utsatta grupper. Omtanken om andra har varit hennes livsluft. Parallellt med detta har
hon i både med- och motgång funnits där för sina fyra barn. Hennes kärleksfulla famn har
också alltid varit välkomnande och stödjande för barnbarnen. När ett av dessa verkligen
behövde en extramamma fanns hon där hela tiden och under hela uppväxten.
Och, kära vänner, hon strålar fortfarande som förr. Det är i sanning en hel människa, en klok
kvinna att hålla av och vara rädd om. Ett riktigt stort hjärta som vi är hoppas och tror vi får ha
nära oss under många år framöver.

Gratis träning duger gott
Jag blir allt gladare för varje nytt utomhusgym jag ser. Glädjen växer ännu mer när jag
dessutom kan konstatera att allt fler tränar på dessa platser. Ett av dessa finns ovanför
lekplatsen Plikta i Slottsskogen. Helt underbart. Månne har den kommersiella gymhysterin
kommit av sig? Har folk börjat inse att det går bra att träna utan att det ska kosta skjortan?
Hoppas det.
För det är ett faktum att människor i alla åldrar i långliga tider har tränat både bra och nyttigt
utan maskiner och utan s k expertinstruktioner. Styrkan har tränats där hemma med enkla
kroppsbelastningar, skivstänger, hantlar och andra små redskap hur länge som helst.
Smidighet har uppnåtts med enkla gymnastikprogram. Snabbhet och uthållighet har alltid
kunnat fås genom varierad löpning, cykling, simning och raska promenader. Inget av allt detta

246

kostar mer än inköpet av några metallredskap. Allt detta har erhållits utan ebb i plånboken och
stressande gymmiljöer.
Den historiska erfarenheten över den fysiska träningen visar att man faktiskt kan göra allt
själv. Resultatet har blivit och blir lika bra som att satsa på dyra gym eller några andra
penningslukande aktiviteter.
Men det är klart att den egna gratisträningen ska ju göras också. När det gäller verkställandet
av egenträning duger det således inte att tala om "att det är för dyrt". Inte heller håller det att
upprepa mantrat "att jag har inte tid". Alla har tid, det handlar bara om hur man vill prioritera
sin tid mellan olika saker. Så säg inte att tiden inte räcker till. Säg istället att ni väljer bort
egen träning till förmån för annat. Varje satsning på gratis egenträning är endast en fråga om
vilja och karaktär. Dessa faktorer äger vi väl alla, eller?
Dessutom behöver ni minsann inte utföra er träning i ensamhet. Testa gemenskapen vid ett
utomhusgym, slå er ihop med andra som motionslöper, promenerar, cyklar eller simmar. Jag
lovar, ni får nya vänner allihop, om ni vill, vågar och kan.

Elegansen sitter inte i märket
De finns överallt. På alla jobb jag haft har de dominerat. Varje gång jag föreläst inför en större
publik har de varit flest. Det är de som bär vård, skola och omsorg på sina axlar. Jag beundrar
dem, högaktar dem. Ja, just det, kvinnorna, som varje dag, varje stund gör många fantastiska
samhällsinsatser för att Sverige ska fungera som välfärdsland.
När jag tänker på dem och allt det märkliga de gör kommer olika bilder fram. En sådan är
deras och andra kvinnors speciella förmåga att ha och hålla ordning på sitt privata kontor. De
bär med sig det hela tiden. Dess yttre, storlek, form, och innehåll kan växla. Ett är dock
säkert, de verkar rymma varje kvinnas omedelbara behov och hemligheter. Det jag talar om är
förstås kvinnornas handväskor.
De flesta män går omkring med fult putande jack- eller byxfickor som avslöjar plånböcker.
snusdosor, nyckelknippor eller annat som de behöver bära med sig. Kvinnor visar däremot sin
överlägsna elegans med att, på ett självklart sätt, över axeln eller i handen bära olika snygga
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väskor. Genom detta förstör de inte sina kläders form och utseende utan förstärker i stället
dessas snygghet med en trevlig sidopryl. I sanning något att avundas.
Handlaget och bärandet av dessa mobila och praktiska minikontor och toalettbord är verkligen
en konst i sig, men de flesta sköter det med finess. Mest imponerande för en utanförstående
betraktare är dock allt det som tycks rymmas i dessa små väskor. De verkar kunna innehålla
allt mellan himmel och jord. Det är förutom diverse sminkattiraljer ofta även en rejäl kam
och/eller borste, en plånbok, mobiltelefon, kalender, nycklar, kort för kollektivtrafik,
skinnhäfte för kredit- och medlemskort, diverse program för aktuella evenemang och mycket,
mycket annat.
Naturligtvis finns det de som går runt med en stilig Prada, Gucci, Ralph Lauren eller annan
svindyr märkesväska. Dessa och dess bärare imponerar föga på mig. Elegansen sitter inte i
märket utan i själva bärandet och en särskild poäng är det när ägarinnan är en av alla de
kvinnor som gjort och gör viktiga samhällsinsatser. Då blir det vackert.
Detta tycker jag, som ända sedan ungdomstiden har haft en handväska vid min sida och vars
underbara ägarinna gjort en lärarinsats utöver det vanliga. Tack för den närheten.

En säng, en säng! Allt för en säng!
Enligt myten ska Richard III vid sin död i sista striden under Rosornas krig ha yttrat:
”En häst! En häst! Mitt kungarike för en häst!”
Som alla myter är det förstås inte sant, att kungen rosslat fram dessa ord i dödsögonblicket.
Shakespeare har dock fört myten om detta vidare och så har en osanning fastnat i historien.
Därför dyker en variant av denna också upp här hos mig. Inte för att jag i skrivande stund
ligger för döden. Nej, därför att en god säng för mig säkert är lika dyrbar som ett kungarike
för en maktgalen monark. Så därför utropar jag. En säng! En säng! Allt för en säng!
Detta är inte särskilt konstigt eftersom en genomsnittsperson lär sova 26 år av sitt liv och
dessutom under 7 år ligga vaken i sängen och grubbla. Hur sjutton någon nu kan räkna ut
detta?
Oavsett det rätta om tiden för sovande och vakande är det ju uppenbart för alla, som har
tillgång till en säng, att sovandet där ofta upptar mellan 6 och 8 timmar av varje dygn. I runda
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slängar är vi således sovande knappt 1/3 av dygnet livet igenom. Det är inte lite och för mig
betyder det i nuläget att jag legat sovande till sängs i drygt 23 år.
Det är ju klart, att med den tidsrymden i sängen, så blir ju denna möbel utan snack den
viktigaste som finns. Kan vi, så väljer vi därför mycket noga och sängen kan ofta få kosta.
Nu tror jag i och för sig inte att priset avgör hur bra en säng är för den enskilde. Vi har alla så
individuella behov vad gäller sängars storlek och sängbottnars mjuk- eller hårdhet, att en
enskild person säkert kan hitta en passande säng för en lagom stor penning. Dessutom torde
önskemålen skilja beroende på ålder och kroppsproblem. För god sömn räcker det dock inte
med bra säng, även om denna är grunden, sängklädernas kvalitet och rummets temperatur är
också viktiga yttre ting i sammanhanget.
Över ett liv så är det förstås en hel del olika sängar som passerar revy. För min del var det i
barn- och ungdomen bäddar med ganska hårda bottnar som kändes bäst. Dessutom var de ju
alltid enkelsängar. Sedan har önskan om mjukare sängar vuxit och numera tycker jag bäst om
sängar med halvmjuk resårbotten och en mjuk madrass ovanpå. Naturligtvis har jag en sådan
hemma, men tyvärr hittar jag dem aldrig i hotellrum eller i fritidshus. Där är sängarna oftast
obegripligt hårda att ligga på, eller är det kanske bara jag som blivit ömtåligare.
Hur som helst, oavsett sängens kvalitet är jag tacksam över att jag överhuvudtaget har en säng
att tillbringa 1/3 av mitt liv i. Detta är tyvärr inte förunnat alla människor i världen. Överallt
finns de - de bostads- och sänglösa. De som är på flykt och sover var som helst. De som i
världens storstäder lever och sover på gatan. De är många miljoner och en del av dem finns
här mitt ibland oss. Många av dessa skulle säkert ge sitt allt för en säng:
Så jag tänker.
En säng att sova i över natten borde väl ändå vårt samhälle kunna erbjuda alla. Detta
minimum av medmänsklighet ska vi väl klara av. Tänk på det, alla ni beslutsfattare när ni
kryper ned i era bekväma och härliga sängar om natten.

Döm ingen till relationsbrist
Den som bodde på landsbygden för två hundra års sedan träffade kanske, förutom familj och
släktingar, några hundra personer under ett helt liv. Dagens aktiva stadsbor kommer lätt upp i
det antalet varje dag. Talar vi sedan om det långt viktigare, nämligen antalet vänner och
bekanta, nådde kanske artonhundratalets landsbygdsfolk upp till femtio under sin levnad.
Stadens utåtriktade människor torde ha minst tiodubbelt så många vänner och känningar. Till
dessa kommer idag dessutom ytterligare en hop digitala vänner på nätet. Inga sådana fanns för
ett par hundra år sedan.’

249

Visst, detta är bara mina lösa antaganden utan exakthet. Jag höftar till dem bara för att spegla
den stora skillnaden i mängden vänskapsrelationer som gällt för människor under olika tider
och levnadsförhållanden.
Ponera nu, att två personer från vardera tidsåldern och geografiska placeringen för några
veckor skulle byta med varandra. Hur skulle respektive då uppleva och klara dessa helt
motsatta relationsförhållanden?
Jag tror att den moderna ”stadsmänniskan i farten” skulle få bestående svårigheter. De få
kontakterna med andra människor, den starka isoleringen och bristen på utveckling och
stimulans skulle troligen bli övermäktig. En känsla av hopplös ensamhet och plågande tristess
skulle lätt smyga sig på. Depressionen skulle nog snart kunna göra sig påmind.
Personen från den gamla tiden skulle säkert till en början bli förvirrad och närmast yr av alla
möten med nya människor. Att knyta an till många och nya vänner skulle troligen bli svårt.
Det skulle den första tiden bli både överväldigande och tröttande. Men dessa reaktioner tror
jag vore övergående och personen från förr skulle efter ett tag både gilla och må bra av den
enorma relationsförändringen.
Nu undrar ni förstås varför jag gör just dessa antaganden om de förflyttade personernas
reaktioner? Varför tror jag inte på helt motsatt utveckling för de båda i dessas abrupt nya
relationsförhållanden? Ja, orsaken är uppfattningen om att plötsligt och starkt förminskade
mänskliga relationer är direkt förödande för den enskildes välbefinnande.
Vi kan likna den tänkta förflyttningen bakåt i tid och rum vid en situation när någon idag
plötsligt och av ena eller andra anledningen blir bestående utfrusen av vänner och bekanta.
En sådan negativ och kraftig relationsförsämring skulle få svåra mentala följder för den
utsatte. Depression skulle följa och kanske även leda till ännu allvarligare följder.
Den som däremot går från de ytterligt små relationschanserna till en snabbt bredare kontaktyta
och större vänskapskrets, torde klara sig bra även om förändringen går snabbt. Positiva och
många mänskliga kontakter kan jag aldrig se som annat än mentalt hälsosamt.
Sensmoralen i mitt lite snåriga resonemang blir således:
Döm inte någon människa tillbaka till1800-talets lantliga relationsbrist. Medverka aldrig till
någons utfrysning och isolering. Våga bjuda in den som idag, mitt ibland oss, har ett ensamt
och relationsfattigt liv. Ge din nästa en chans till starka och varma mänskliga kontakter.

Spara, kasta, skänka eller sälja?
På annan plats har jag skrivet en liten fundering om motiv för att samla på saker och
upplevelser. Detta handlande ska inte förväxlas med oförmågan att göra sig av med grejer i
allmänhet. Just detta att ständigt lägga eller ställa undan har sin egen problematik och
dynamik. Många kan säkert känna igen sig i detta dilemma om att spara, kasta, skänka eller
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sälja. Jag ska direkt avslöja, att jag är helt kass på de tre sist nämnda handlingarna. Därför
skjuter jag det framåt i tiden så länge det går.
Sparandet av grejer man egentligen inte behöver längre vilar oftast på tanken att de kanske
kan komma till användning någon gång för någon. Ibland kan denna idé kryddas med ett
nostalgiskt fasthållande vid den ena eller andra saken. I ärlighetens namn blir det sedan så, att
det undanstoppade står där till ingen nytta. För oss betyder detta att vår vind är fylld av gamla
stolar, bord, hyllor, lampor, sängar och en rad andra uttjänta möbler. Detta då trots, att vi över
tid, i samband med alla flyttar, troligen gjort oss av med ett par bohag.
Till slut kommer ändå dagen då det är dags att ta tag i röran på vinden. Därmed står vi inför
det svåra valet om vad vi ska göra med allt. I ett förhållande kan råda helt olika uppfattningar
i denna fråga. Därför blir det också ett fortsatt och egentligen onödigt sparande av en del
prylar. Helt klart ska det säkert ändå bli konsensus om att vissa saker bör kastas. Enda hindret
för den åtgärden är eventuella transportsvårigheter till tippen, men det bör vara planerat före
storrensningen.
Sedan ställs vi inför ett nytt val. Detta gäller den grupp saker, som antingen kan skänkas bort
eller säljas på nätet eller vid någon kommande loppis. Det vi nu talar om är alltså fullt
användbara grejer, som faktiskt både har ett hyfsat värde och säkert även en kund någonstans
där ute. Vårt val har hittills varit den för känslan enklaste och bästa lösningen. Detta innebär
att många grejer skänks bort till välgörande ändamål. I vårt fall brukar det bli Emmaus eller
Röda korset. Det känns bra och blir det många grejer så hämtar de. Smidigt således.
Den stora rensning som väntar oss förr eller senare kommer nog ändå att innehålla en del
försäljning. Troligen blir det så att en del möbler läggs ut på nätet, Tradera eller Blocket. För
oss kommer detta i så fall att vara första gången vi säljer annat än hushållsmaskiner den
vägen.
Det hela ska hur som helst bli intressant. Ja, nästan lika intressant som att se ifall vi verkligen
klarar av att skiljas från dessa materiella ting. När det verkligen kommer till ett avgörande blir
det alltid knepigt. Ja, betydligt svårare än det är att tala eller skriva om den här nödvändiga
rensningsprocessen.

Vardagens delande
På Facebook och annorstädes på nätet finns en delningsfunktion. Ett klick på ordet och det
delade skickas vidare till andra användare. De flesta av oss har gjort detta och en del FBinnehavare delar flera gånger per dag. Med detta talar delaren om att det handlar om något
som hen anser är värt att läsa eller se. Vällovligt syfte naturligtvis.
Att dela i bemärkelsen dela med sig är dock långt ifrån bara en näthandling. Detta sker i
mycket mer angelägen grad i den fysiska världen. Varje stund på dygnet är det någon som
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delar med sig av något. Oftast är det i de mest triviala sammanhang. Ibland innebär delandet
dock en gåva av det man själv innehar. Kanske är det pengar eller något annat. Detta sker
varje gång vi ger till något välgörande ändamål eller till någon behövande. De allra flesta gör
det av medkänsla och empati. Några kanske delar med sig för att i första hand må bra själva?
Bland alla världens olika och ständigt pågående delningar finns också vardagens delande. Det
är då inget märkvärdigt utan bara en handling i de mest skiftande relationer. Det kan vara ett
barn som delar med sig till kamrater av sitt lördagsgodis. Det kan vara en vuxen som ger bort
av sitt överflöd av frukt eller annan mat till en granne. Eller kan det vara någon helt annan
delning i vilket sammanhang som helst.
Det vardagliga delandet har nog blivit en del av vår livsmelodi. Köper vi något som kan delas
mellan oss så gör vi det. Är vi sugna på pizza, semla eller något annat gott så blir det alltid
köp av ett ex som sedan delas rättvist mellan oss. Kommer det på tal att investera i något till
hemmet så är delning en självklarhet. Samma sak sker för många andra små inköp och
utgifter. Med oss i livet har därför alltid funnits tanken, att kan vi dela så gör vi det. Det mår
vi och vårt förhållande bra av, så det kommer vi att fortsätta med.
Med säkerhet gör ni alla likadant. Tänk ändå, så mycket vi delar i vårt agerande och i mycket
annat. Det verkar som vi är mer lika än olika. En åsikt jag hoppas ni delar?

Vad är så speciellt med öar?
Vad är det med öar som fascinerar mig och många andra. Små eller stora det spelar ingen
roll. Det har heller ingen betydelse hur man tar sig dit, flyg, färja eller broförbindelse kvittar
lika. De lockar ändå. Kanske min förtjusning bottnar just i att deras läge är mer eller mindre
ensamt, kanske det hänger på att de ofta bjuder på en säregen natur och en speciell kultur. Att
gemenskapen på öar ofta kan präglas av inskränkthet där det avvikande inte tolereras, är jag
väl medveten om. Detta hindrar dock inte, att suget efter att besöka öar består. Jag säger just
besöka för ett öboende finns inte på min önskelista.
Vad är det då för öar jag besökt och som lockat mig?
Ja, ute i världen är de inte så många. Min tripp till Cuba för deltagande i en kongress på
1970-talet ligger mig mest varmt om hjärtat. Det var ett möte som bjöd på en speciell politisk
och kulturell upplevelse. En 1970-tals vecka på Malta med en tråkig konferens gav goda
möjligheter att se maltesernas då mycket speciella vardag. Den erfarenheten är jag glad för.
En februaritripp med min käresta till ett mandelblommande och då icke turistbelamrat
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Malorca finns också med på topplistan. På lite närmare håll är Läsö som en favorit bland de
många danska öarna. Liten men synnerligen mysig och pittoresk. Dit har det därför blivit flera
romantiska visiter genom åren.
Sen finns förstås den rika och lockande svenska övärlden som jag älskar så högt. Här finns
naturligtvis alla västkustpärlor jag besökt med stort nöje. Där är det lummiga Koster och
historiskt intressanta stenriket Bohus-Malmön. Den senast nämnda med en imponerande
kulturscen ute bland de vackra stenbrotten. Där ligger också Marstrandsön med för mig
hjärteknipande ungdomsminnen. Längre ned i Göteborgs norra skärgård finns bland flera
andra idyller lilla Hönö där jag haft flera riktigt goa stunder. Ännu längre neråt kusten ligger
så alla de inbjudande öarna i södra skärgården. Här toppar Vrångö min lista. Den är långt ut i
havsbandet och bjuder på både grönska och goda vänner.
I övriga Sverige är det annorlunda Gotland i en klass för sig utom under dess Rosekluckande
vecka i juli. Öland, där vi tillbringat många sommarveckor i livet kommer dock inte långt
efter i sin särprägel. De väldigt speciella små öarna Ven och Visingsö har också förtrollat mig
vid varje besök .
Ja, så kan jag hålla på och räkna upp godbitarna. Mitt intresse för öar delas självklart av
många Vi hade tillsammans med min bortgångne vän Håkan och hans käresta Helena som
projekt att gemensamt besöka en ö varje sommar. Det var en underbar tid om än alltför kort.
Dessa öars upplevelser finns i hjärtat för alltid.
Sen då? Jodå, jag har en önskelista med öar att besöka innan det är för sent. På den listan finns
Island med sin karga natur, Kap Verde för vår familjeanknytning dit, Madeira för blommornas
skull och på närmare håll Bornholm för att uppleva den ö som Andersen Nexö skrivit om så
levande.
Om det blir av? Ja, någon av dessa resmål kommer vi nog till. Kanske någon av er vill hänga
med?

Med ömmande bakdel på Söderslätt
En solig dag i juli. Vi har semester och en underbar vecka i Skanör. Inte konstigt om en rejäl
cykeltur utan en enda backe känns lockande. Vår tanke är att återuppleva lite gamla minnen i
Höllviken och Kämpinge strand. Det betyder ett idogt trampande runt 10 km på ditresan och
faktiskt lika långt tillbaka. En ”tvåmilare” är väl inget, säger ni. I Tour de France är en
dagsetapp ofta över 20 mil och när den är färdig laddar de för en likadan runda dan därpå, så
vad gnäller du om Lasse?
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Jojo, men de har ju så fina cyklar så det är väl inget problem. Inte heller behöver de pina sig
på en stenig grusväg utmed den ena kilometerlånga rakan efter den andra, resonerar jag.
Nåväl, Tourens bortklemade och ofta dopade proffs å sido. Nu gäller det en tuff tramprunda
Söderslättkusten och inget annat.
I vanliga fall skulle jag beskriva en sådan här cykeltur med uteslutande ljusa känslor och
minnen. Och visst, allt det där goa med en runda Skanörs - Höllviken - Kämpinge strand var
med även denna gång. De vackra hedarna, moarna och lövskogsängarna utmed rakorna till
Höllviken går inte av för hackor. Passerandet över den intressanta Falsterbokanal och sedan
ned i Höllvikens centrum går som en dans. När vi så också zickzackar på småvägarna genom
samhällets ändlösa villaidyll återväcks minnen av samma tur i början av 2000-talet. Då som
nu villar vi bort oss för att till slut passera det hus vi en gång bebodde. Nej, inte riktigt för
den tidigare sommarstugan har nu ersatts en jättelik villa över två tomter.
Utkomna från villavirrvarret styr vi mot Bärnstensmuseet i Kämpinge. Här blir det stopp. Vi
kollar åter igen på den intressanta utställningen om den 50 miljoner år gamla förstenade
kådan. Inte minst de inbakade insekterna väcker åter vår förundran. På vägen ut blir det
förstås en liten smyckepresent till Eva. Nu klänger vi oss åter upp på gammelhojarna och tar
oss ner till stranden. På en sandig slingrig stig trampar vi vidare mot Trelleborg, parkerar vid
en vindpinad buske och går sedan sista biten till vårt mål. Detta är ängarna vid betongbunkern
och det minnesvärda trädet där Eva en gång räddade ett lamm mot kråkornas vassa näbbar.
Där blir det en stunds fika, ett ögonblicks njutning av blomsterängen och havsutsikten. Vi
lyssnar till det lugna vågbruset och vi fylls av närheten till varandra och naturen. Sedan upp
på sadeln igen
Nu har vi varit iväg nära tre timmar varav huvuddelen skumpandes och skavandes på näst
intill antika velocipeder. Det börjar kännas rejält på och i en viss kroppsdel för oss båda.
Tanken, att vi nu har i runda svängar en mils trampande tillbaka till Skanör, gör ju inte
skavsmärtan mildare precis. Men naturligtvis trampar vi på precis som de seniorcyklister vi
är. Färden tar nu nya kringelikrokar förbi Höllviken, sedan upp över klaffbron och tramp,
tramp vidare ned till Skanör.
När vi når fram till gatan med det märkliga namnet ”Sparvstyckevägen” har det gått tre och en
halv timma. Nu är åtminstone min bakdel både öm och skavtrött. Den känns i det närmaste
mosad av gnidandet och skumpandet. Hundra meter kvar till grinden och jag hoppar av och
går sista biten. Det blir en härlig lättnad för den kroppsdel som jag misshandlat under detta
fina solskensväder. För soligt var det och en underbar tur blev det. Detta då trots den
tillfälliga ömhetssmärtan.
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Jag tillhör ”Kramfolket”
Det blev en gång med rätta ett riktigt ståhej när en miljöpartistisk politiker sade sig vägra att
hälsa genom att ta kvinnor i hand. Denna hållning visar, som på så mycket annat, avgrunderna
i vårt land vad gäller synen på förhållandet mellan män och kvinnor, kroppslig beröring
liksom sex och samlevnad. Tänk bara på bråddjupet mellan att en man inte bör ta en kvinna i
hand och det myckna och vanliga hälsningskramandet. Det senare sker som bekant både
kvinnor emellan, mellan kvinnor och män och numera ofta även mellan män. I den inte helt
ovanlige handskakarvägrarens värld torde det ymniga kramandet rimligen upplevas som
direkt stötande eller rentav som farliga och lösaktiga sexuella närmanden.
De beröringsrädda männens hållning till relationen mellan män och kvinnor i allmänhet, och
till sex och samlevnad i synnerhet, är en tragisk medeltida kvarleva. Men låt de stackarna
hållas så länge beteendet sker på det privata planet. Skulle däremot en könsdiskriminerande
handskakningsvägran ske av myndighetsutövare och andra, som är skyldiga att följa en
modern och jämställd syn på könen, är det oacceptabelt. Då måste åtgärder vidtas som stävjar
beteendet. Hänvisningar till religion eller sedvänjor duger då inte.
Däremot bör det vara självklart att ingen ska känna sig tvungen att delta i kramandet till höger
och vänster. Kramandet, som hälsningshandling vid ett möte eller ett avsked, har blivit allt
vanligare. Detta är dock i sanning lite mer komplicerat än att skaka tass. Det beror förstås på
att vid en kram kommer personerna ofelbart betydligt närmare varandra. Detta kan av den ena
eller båda kännas både obekvämt och otrevligt. Därför torde det vara av viss betydelse att
kramandet sker på sätt som är acceptabelt och bekvämt för båda. På något sätt verkar det
därför finnas underförstått hur denna hälsning bör gå till. Det är nästan som regler även om
det inte finns skrivna sådana.
Först om själva utförandet. Här gäller det att båda bör vända sin högerkind till, inte för att
åstadkomma kindberöring utan för att inget missförstånd ska ske. Kramen ska dessutom till
sitt tryckande vara lätt och själva beröringen ska begränsas till en omfamning en bit ovanför
bröstkorgen. Området mellan bröstet/brösten och ned till och med skrevet är däremot en
fredad zon. Där ska i allmänhet ingen beröring alls ske. Undantag för detta kan bara tillåtas
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när det handlar om älskanden och de riktigt nära vännerna. Sker det mellan andra kan det av
den ena upplevas som både obehagligt och som ett otillbörligt närmande. Till utförandets
känslighet gäller kramandets hårdhet och hur länge en kram får fortgå. En bra utgångspunkt
här torde vara endast ett lätt tryck eller inget alls och att omfamningen endast varar en
halvsekund. För hårdare tryck och under en längre stund krävs nog att de kramande står
varandra mycket nära. Om så inte är fallet kan det lätt ske missuppfattningar och undranden
om hård- och långkramarens avsikter.
Så till frågan om vem/vilka som bör få en kram. Grundregel ett är förstås att den som inte vill
kramas inte heller ska utsättas för detta. Här krävs lite finkänslighet och klokhet av den
kramsugne. Annars kan det nog vara lite flytande. En trygghetslinje kanske ändå dras av de
flesta. Denna är mellan å ena sidan vänner och välbekanta personer, å andra sidan flyktiga
bekantskaper och helt obekanta. Med de först nämnda är det bara att krama på, medan det för
den senare gruppen endast gäller handskakning. Utöver den nämnda åtskillnaden är andra
gränsdragningar nog inte så vanliga längre. Ömsesidiga hälsnings- och avskedskramar kan
ske och sker numera mellan kramvilliga oavsett kön eller andra olikheter. En kramvägran,
som kan uppfattas som avståndstagande baserad på hudfärg, etnicitet, religion, sexuell
läggning eller annat ovidkommande är naturligtvis både vidrig och klandervärd.
För min egen del tycker jag att kramandet, med de oskrivna regler jag noterat här, är både en
trevlig och välkommen avdramatisering av kroppslig beröring. Kramandet, när det sker i
”lagoma doser”, känns helt enkelt väldigt bra och jag ör glad att jag är en del av
”Kramfolket”. Så, kram på er och hoppas ni får det riktigt kramgott emellanåt.
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”Mina konstigheter”

Mitt måleri
I början av 1980 tog jag upp mitt gamla intresse av att måla. Sedan dess har jag som glad
amatör skapat ett stort antal tavlor i olja och akryl. Främst har dessa tillkommit under den
varma delen av året då jag kunnat vara utomhus. Min önskan har hela tiden varit att via mina
bilder förmedla känslor, stämningar och kamp för humanistiska värden.
Utifrån detta har från mina penslar kan ses tre speciella teman.
Den ena är bilder om Mitt och mina nära och käras liv
Den andra är en serie Stormkvinnor. Samtliga dessa är hyllningar till alla de kämpande flickor
och kvinnor jag mött under mitt liv.
Tredje temat är mina Bilder mot hedersförtryck. De speglar olika delar av denna problematik
och är både till sitt innehåll och till sitt antal unika bland svenska bildskapare.
Samliga målningar kan ses på min hemsida Inga konstigheter. Några målningar från dessa tre
teman finns också med som illustrationer i denna bok. Här är ytterligare tre exempel

Smålandssommar

Alla Stormkvinnors moder

Släpp in mig
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Trä som talar
Mitt andra skapande handarbete utgörs av mina träskulpturer. Detta karvande och snidande
utgår från varje trädgren eller trädstams naturliga utseende. Dessa grupperas och formerar
därmed ihop olika åsikter, stämningar, händelser och känslor.
Åtskilliga av dessa träinstallationer finns med som bilder till olika avsnitt i den här boken.
Alla, både gamla och nya, kan fortlöpande ses på min hemsida Inga konstigheter.
Här är ytterligare ett exempel på mitt ”Trä som talar”
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