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Inledning
Hyllningen till Planeten och människorna hette en föreställning som några musiker och jag gjorde under 2008.
Mycket musik, många sånger, en del hårda fakta, de underbaraste bilder. Allt baserat på förundran inför detta
vårt hem i rymden och livet här. En hyllning och en påminnelse om det stora vi står inför, som vi måste försöka
hantera, tillsammans.
Det var mycket som inte fick plats på en timme och tio
minuter. Och att läsa – många böcker blev det och flera av
författarna har fått släppa till citat här.
Livstid på Jorden har vi fått. Några få av oss människor (och Laika) har fått chansen att dra iväg en bit ut i
det svarta utanför och har sett henne, detta blå klot, Gaia,
svävande, sakta roterande, skimrande med sina molnslöjor och landformationer. Så liten och sårbar, i det stora.
Här är vi. Det här är vad vi har - Jorden och våra fantastiska möjligheter, utvecklade under årmiljarderna.
Våra sinnrikt fungerande kroppar, våra biljoner celler,
våra troget dunkande hjärtan, våra händer och våra mirakel till hjärnor. Byggstenarna till allt detta är precis likadana som i det andra myllrande livet här. Vi är samma
sort allihop, delar av ett helt.
Hur vi hanterar liv och tid handlar den här boken om.
Allt bottnar i kärleken, som jag ser det. Kärleken till varann. Kärleken till markerna. Till skapandet. Behovet av
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beröring, och det sensuella i att avsmaka livet, långsamt,
med alla sinnen öppna.
Om kärlekens andra sidor, sorgen till exempel, handlar
den också. Om älskade nära som försvinner så märkligt
och tyst. Om ilskan över land och hav – och människor
- som missbrukas för att vi i den rika delen av världen,
till synes frikopplade från ansvar, obekymrat skall kunna
fortsätta glufsa i oss de gemensamma resurserna.
Det finns ju andra sätt. De varsamma händernas sätt,
de kloka ögonens, de dansande samtalens sätt. Det finns
andra metoder att värdera tiden och tingen. Det finns
andra livsmål att utforska, än att ”den som har flest prylar när han dör vinner”. Man kan vårda det man har, och
kanske mest av allt, det som bor i oss alla – möjligheten
att skapa och leka. Vi är kreatörer, allihop.
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Kärleken till livet och till varann
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Fyrljus som leder oss i hamn
Jag älskar fyrar. Ljuset som drar sin båge över vattnet,
så symboliskt men också fullkomligt bokstavligt ett ljus i
mörkret. Ett hopp. En räddning när det stormar.
Jag har förstått att många fyrar släcks ner numera. Förr
bodde familjer där, ytterst i havsbandet och skötte dem.
Ett ansvarsfullt uppdrag och säkert en säregen tillvaro.
Nu tänds och släcks de automatiskt, de få som finns
kvar i bruk.
Och, framförallt, nu finns ju GPS, nu finns satelliterna
som övervakar minsta skrymsle och gränd och hus. Fyrarna har gått ur tiden. Ändå älskar jag dem och tror att
de behövs. Må de få stå där och blinka trofast ut i dimman
längs kontinenternas kuster och klippor. Ett hopp och en
hjälp att komma hem välbehållen, fast det gungar.
Jag älskar symboliken där. Fyrarnas oförtrutna blinkanden, som vill väl. Är det inte det vi vill ha? Och är det
inte det vi vill vara för varann, innerst inne?
Jag har sett mjuka leenden födas när vi använder den
förmågan. Sådana som kan uppstå när många människor samlats och lyssnat på en vis och engagerande talare,
på musik som tagit sig in i hjärtat eller sett en film som
värmt och berört. Då håller vi upp dörren för varann med
glädje och ögon möts i samförstånd. Och vi ler, lite blygt.
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Människan mår väl av omtanke och kärlek. Det vet vi.
Människan växer av glädjefyllt ansvar och njuter av
att bli sedd. Och vägledd, när det behövs. Det är väl det
som är den känsla av sammanhang, KASAM, som Aaron
Antonovsky beskriver och som är grunden till vårt välbefinnande.
Goda lärare är som fyrar. De blinkar med sitt ljus
och visar oss platser att undersöka, inuti och utanför oss
själva och de bor kvar i hjärtat långt efter att vi jublat ut
genom skolportarna. Utan min naturkunskapslärare på
gymnasiet, den evigt välsignade Eva Falk, hade jag inte
blivit sjukgymnast, det vet jag. Hon väckte mitt intresse
för biologi och medicin och jag har också gamla bilder av
henne från en skolresa till Öland, när hon står böjd över
alvaret och visar oss solvändorna. Jag minns solvändorna
efter det. Min musiklärare Anne Johansson lärde mig Ferlins visor och pushade mig upp på scenen. Småskolefröken Marianne tog upp konkurrensen med mamma om att
vara min trygghet och ledstjärna. Och jag flög länge efter
en song writing-kurs i England, under ledning av Donovan och Maria McKee, de mest inspirerande och stödjande lärare man kan tänka sig. Det var ett kärleksbad.
Lärare finns förstås utanför skolan också, i massor. Vi
möter dem varje dag. Vi är varandras mentorer och elever
hela tiden, vi utmanar varann, vi provocerar och provoceras, vi läker och läks och vi växer. Barn är bäst. Barn rör
upp grumliga minnen och vi hör oss själva säga de mest
märkliga saker tillsammans med dem. Balanserade människor kan bli vansinnigt arga. En liten barnahands grepp
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om ditt finger öppnar mot glädjen som ligger alldeles intill gråten. Ett skratt från en baby lyser världen.
Vi är delar av det stora, vi känner igen oss i varann
och om vi tittar riktigt noga kanske vi känner igen eken
som en far, hästen som en vacker bror och duvan som en
syster.
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Skärvor av sanning
Vi startade alla vår resa på samma sätt. Och nu menar
jag inte så långt tillbaka som The Big Bang, även om jag vet
och förundras över att vi alla är stjärnstoft och att allt som
finns är det samma. Jag menar den lilla lilla kollisionen
djupt inne i våra mödrars mjuka rum, där det uppstod,
som skulle bli du. När vinnarspermien dök in i ägget och
den kombinationen befanns duglig nog att börja utvecklas. Så startade det, för oss alla. Kanske utanför mamma, i
sällsynta fall, men ändå. Cellerna börjar dela sig. Livet vill
liv, och i våra garnnystan till DNA-trådar finns bestämt
att vi skall bli de varelser vi är. Så lika. Så lika vandrar vi
eller rullar vi eller hasar vi sedan fram i vårt hem i rymden. Med sinnen som släpper in människoversionen av
världen. Med två fötter, oftast, som bär oss, oftast, dessa
små ovaler varifrån vi betraktar tillvaron och gör att händerna är fria, oftast, att kreera märkliga ting; bröd, klänningar, höghus, skottkärror, smekningar, slag, gitarrsolon.
Ibland kommer denna sanning för mig, och de stunderna är stora stunder. De raderar i ett slag, i alla fall tillfälligt, ut missnöje, fördömanden, allt jag retar mig på,
de blurrar till den ständigt aktiva rösten i huvudet som
delar ut rallarsvingar åt mig själv och andra. De får mig
att se klart. De får mig att se människorna omkring mig
– backslickgrabbarna, lodisen på bänken, den högljutt
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snackande tonårstjejen med telefonen tryckt mot örat,
granntanten med sin rollator, den stressade medelålders
mannen i sin SUV – som de nyfödda, doftande spädbarn
de en gång var. För inte alls längesedan kom de till jorden,
utan egen förskyllan, förhoppningsvis välkomna och
med livet brinnande i sig, helt beroende av omvärldens
välvilja. Hur det sedan går, när vandringen börjar, det ligger gömt i cellerna och i händerna på dem som sett till att
de kommit hit.
Om de där stunderna av klarsyn kom lite oftare till
oss, skulle världen antagligen se annorlunda ut.
”Jag uppskattade detta av naturen, för livet nödvändiga, att flyta genom födelse, varande och död för att ge
plats för mer liv att flyta genom livets cykel även det. Födelse och död är inget annat än tillfällig interpunktion
i denna cykel, två ändar i ett spektrum av varande som
sker inom en större helhet. Och ändå, så ytterst unikt är
varje livs uttryck – en kosmisk historia som viskas endast
en gång. Allt som finns kvar för oss är att leva det fullt
ut.”
(Catherine Ingram)
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Bland träden hör vi hemma
Min älskling rasade ihop den 20 maj 1996 klockan
18.55. Hans hjärta stannade och mellan hjärnhinnorna
rann blodet. Han slutade andas. Fast jag försökte kunde
jag inte hålla honom kvar och inte läkarna heller. Hans tid
var över. Mitt liv, som jag känt det, var också över och jag
var tvungen att gå i en annan riktning. Var. Tvungen. Att.
Gå. I. En. Annan. Riktning.
Själv, tillsammans med barnen. Själv. Det var slutet på
ett kapitel och början på ett nytt. Jag valde det inte, det
kom. Vägen krökte plötsligt och en annan värld öppnade
sig.
Alla som genomlevt sorg vet. Det innebär att vi alla
vid något tillfälle delar den här erfarenheten, för ingen
av oss klarar sig undan förluster, även om de kan se olika
ut. Ibland är det vi själva som tvingas ta farväl och lämna.
Så ser villkoren ut. Samsara, som det heter på sanskrit –
livets och dödens kretslopp.
Hur tog du dig igenom? Den frågan har jag fått många
gånger. Människor vill veta, eller jämföra, metoderna att
resa sig igen, efter att ha blivit slagen till marken. Mitt
sätt var att gå ut i skogen. Vandra stigen längs sjön. Eller att dra till havet, känna tryggheten från de rundade
hällarna, formade av tid och is och vatten, höra vågornas
eviga sång.
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Men mest var det skogen. Träden har i hela mitt liv
känts som vänner, jag har alltid i mitt innersta vetat att de
tar emot mig, i sorg och glädje. När jag två dagar efter att
Roger hade dött satt på min lilla klippudde ute i sjön, så
såg jag de nyutslagna tunna björkgrenarna vaja och vinka
i vinden. Rörelsen glimtade till som en liten liten strimma
hopp, som en hälsning från en framtid jag hade tappat
greppet om men som kanske ändå fanns.
Några månader senare vandrade jag under bokarna
vid Stenshuvud och kände att jag befann mig i den vackraste av katedraler. Tanken ”det måste vara så här han
menade” for genom mitt huvud och den återkommer varje gång jag går där. Jag fann pappa Ek längs gångvägen
mot stranden också och gjorde en indiansk ritual där. Bad
jätten om hjälp, vände mig till hans oändliga visdom, han
som funnits så länge och sett så mycket.
Standing people kallar de nordamerikanska indianerna träden och örterna. Vi har möjlighet att etablera
kontakt och kommunikation med dem om vi visar respekt, visar att vi vill lyssna, menar de. Ett förhållningssätt
som vi kanske borde ta till oss. För vår egen skull och för
trädens.
Vi är inte så olika dem. Vi står båda upprätta, balanserande på en förhållandevis liten yta. Träden är jordbundna via sina rotsystem, medan vi på djurs vis är rörliga.
Men vi pratar ofta om rötter. Vi har dem också, om än
själsliga. Att vara rotlös är att vara vilsen i världen. Vi är
bundna till platsen där vi vuxit upp och ofta är den känslan allt mer påtaglig ju äldre vi blir. Att flytta, eller som vi
säger ”ryckas upp” många gånger som barn, sätter spår.
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Man vet inte var man hör hemma och det skapar känslor
av förlust, kan göra att man har svårt att ta avsked, eller kanske att förändra sin tillvaro som vuxen. Vi behöver
rötter. Och vi behöver sträcka oss mot himlen, vi behöver
få grönska och vila, vidga vårt kunnande och vår visdom,
vi vill ha överblick. Vi behöver rymd omkring oss för att
utvecklas. Står vi för tätt blir vi krumma och riskerar att
stanna i växten. Det är inte svårt att finna likheter mellan
oss och träden. Kanske är det därför det gör ont i hjärtat
på många av oss när jättar fälls, när monstren till skogsmaskiner brakar in och massakrerar skogarna. Kanske är
det därför människor klättrar upp, kedjar fast sig, startar
upprop och demonstrerar. Standing People står så tysta,
de behöver ibland beskyddare.
Stora delar av jordens yta är trädbevuxen. Vårt välstånd här bygger till stor del på träden och det de ger oss.
Det vi kan förädla fram ur dem. De värmer oss och ser till
att vi kan fylla våra bibliotek med böcker. De bär frukt,
de är medicin (pilträdsbarken gav oss Treo och Magnecyl), de ger terpentin och lönnsirap. Vi bygger våra hem
av dem, vi har genom tiderna byggt skepp och möbler,
skulpterat och andats lättare i deras skugga.
“Birch is growth in understanding of the inner Self,
others, the world and All Our Relations. The awareness
that Birch brings removes restrictions and allows one to
proceed. Birch is protection.”
Så skriver The Manataka America Indian Council.
På min morfars stora mossiga gräsmatta i Dalsland
växte en jättelik björk, med svartvit stam, både slät och
skrovlig, en stam som jag inte kunde nå runt på långa vä-
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gar, inte morfar heller. En hängbjörk var det och den stod
alltid i sitt vackraste flor när vi kom farande från Göteborg i vår lilla beiga Saab. Sommarlovet hade just börjat.
Jag var åtta-nio år och hade utsett det trädet till det vackraste och viktigaste i världen. Min enda sorg var att jag
inte kunde komma upp i det, eftersom grenarna satt så
högt. Björken förknippade jag med morfars trygghet och
äventyren däruppe, hästarna vi fann, grusvägarna vi cyklade på, dammiga smultron i dikeskanten, de kalla baden
i Knarrbysjön, badhytterna som luktade trä och fukt och
lite cigarettrök. Jättebjörken vajade sommar, de ändlösa
sommarloven, den var symbolen för dem.
Jag har alltid varit en skogsvandrare, när jag haft
tillfälle att vara det. Vi skaffade en liten stuga utanför
Göteborg när dalslandssomrarna tog slut och där fanns
lyckligtvis skogar att ströva i och sjöar att bada i och åka
skridskor på när isarna låg. Minns sommarmorgnarna
när jag var ensam uppe, alla kompisar sov. Jag tog cykeln
och trampade iväg. Ställde den i skogskanten och begav
mig in på smala stigar. Spindlarna hade vävt under natten, de tunna trådarna fastnade på armarna. Solen lyste i
knippen mellan tallstammarna och sjön låg tyst och spegelblank. Morgonkylan strök fuktig över nakna ben. Bara
fåglarna och jag var vakna. Jag fick vara. När jag återkom
till cykeln hade det börjat röra sig i stugorna.
Att jag sökte skogen när sorgen slog till var inte konstigt, den var och är en del av min familj.
Men jag är inte ensam. I boken Naturkraft skriver Åsa
och Mats Ottosson om naturens betydelse för oss i livets

Om_kärleken_rätt_PG.indd(numrorakmarg).indd 17

17

10/27/10 5:56 AM

olika skeden. Om enkätundersökningen som visar att 80
procent anser det som nödvändigt för livskvaliteten att
komma ut i skog och mark. Om skolsköterskan
Kerstin som varje dag i ur och skur gick i skogen för att
kunna släppa arbetet och få vila. Om Anna, som tog med
sig naturen in i sjukhusrummet när hon låg isolerad av
leukemibehandling – bilder och inspelad fågelsång fick
tillfälligt ersätta naturupplevelser på riktigt.
Att vara i något annat än det människogjorda (även
om parker också fungerar) verkar vara omistligt för de
flesta av oss. Konstigt vore det väl annars. Vi är natur!
Vi är nästan-träd! Vi är däggdjur! Vi har nästan samma
gener som en schimpans!
Jag är övertygad om att vågskvalp och bäckporl finns
inprogrammerade i våra gener, som trygghetsljud. Vi var
omgivna av det när vi växte oss till liv inuti våra mödrar.
Vatten är förutsättningen för överlevnad. När våra förfäder hörde ljudet från floden var de framme och slog läger.
Det är därför vi njuter så, det finns inbyggt. Liksom av
det stilla knastrandet från en eld, det milda susandet från
trädkronorna, fågelsången om våren som visar att livet
börjar om. Och vi skräms av höga plötsliga ljud, det är en
av våra urrädslor.
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Hur vi lever
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Alla kurvor mot himlen
Jag föddes i mitten på 50-talet, samma år som motboken slopades, James Dean dog och försvarsminister
Torsten Nilsson förklarade att vi inte skulle bygga någon atombomb i Sverige, fast många inom försvaret ville
(forskning pågick ändå, med politikens goda minne, i
flera år till, har det visat sig). Det kalla kriget var iskallt,
McCarthy var i högform och Volvo PV 444 var blank och
skalbaggelik och brummade runt på landsvägarna. Men
sommaren var visst fantastisk och mamma var brun som
en pepparkaka när jag föddes, på brittsommardagen.
Hemma i lägenheten i Kortedala väntade pappa och storasyster. Familjen var fulltalig. Mamma, pappa och två
döttrar som uppfostrades väl och förväntades sköta skolan, ta studenten och skaffa sig hedervärda yrken. Mamma, som i folkskolan hade stora A i allting och hade en
dröm om att bli läkare, var mestadels hemma. För att dra
in lite extra pengar till familjen sydde hon sjukhusrockar
och vek kompresser i köket. Hon fick nämligen inte lov
att ens gå i fortsättningsskola, det var ingen idé att kosta
på en tös sådant, sa mormor.
Vi flyttade från tvåan på Kalendervägen till den lilla trean på Decembergatan när jag var ett år, och sedan till en rejäl
fyra i Brunnsbo 1965. Pappa steg i graderna och fick samtliga
stressjukdomar. Han dog efter en stroke när han var 58 år.
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DDT hade uppfunnits och nobelprisbelönats på fyrtiotalet och användes flitigt som insektsmedel. Det var
en av den nya tidens fiffigheter, de som skulle leda oss
mot välstånd och en skinande ny tid. Att det ansamlades i djurs fettvävnad, spreds och så småningom återfanns även i Antarktis pingviner, det visste man inte
då. Sulfa och penicillin tog hand om bakterieinfektionerna, vaccinerna fixade virusen, så var det löst. Kemikalierna var välsignelser. Punkt. Det var optimismens
och den frustande framåtandans tid i industriländerna.
Och folkhemmet växte. Det var männen som byggde
det synliga. Kvinnorna skötte underhållet och barnen och
bar resårgördlar för att få smala midjor. Kanske mer än
nånsin var det a man’s world under 50- och 60-talen. Ute i
världen for raketerna. Atomvapnen blev fler och fler. Det
var krig i Korea och krig i Vietnam och uppror i Ungern,
och västvärlden blev allt rikare. I Sverige revs städernas
trähusbebyggelse och så byggdes det fyrkantiga upp, nya
vägar drogs genom stadskärnor. Miljonprogrammet restes, höga hus, rekordlånga hus, betongkolosser till hus, till
synes utan något extra, utan omsorg eller hantverk eller
kärlek i skapandet. Kvinnorna tvättade i nymodiga tvättmaskiner och stekte bräckkorv i trånga kök. Männen köpte Volvo Amazon och Saab. Kvinnorna slapp långkoken
när färdigrätterna kom och det frysta och pulversåserna.
Männen drog på sig nylonskjortorna och bilrockarna och
körde till jobbet. Kvinnorna kokade kaffe och hällde i TVkannor. Männen jobbade och kom hem och rufsade barnen i håret innan det var dags för mamma att läsa saga.

Om_kärleken_rätt_PG.indd(numrorakmarg).indd 22

22

10/27/10 5:56 AM

Det var en tid av stigande välstånd. Oljan flödade,
motorerna gick. Ingenting var farligt – att ån nedanför
pappersbruket i min sommarby Fengersfors var ömsom
grön, ömsom röd var spännande. Att det luktade ”mesa”
när vi närmade oss var bara välkomnande. Enda restriktionen var att vi inte fick bada i sjön Ärran. Vi visste inte
varför, men vi lät oftast bli. Jag fick inte bada i Viskan
heller, när jag var på ridläger i Veddige 1968, men det
visste jag inte förrän jag redan hade gjort det. Jag överlevde, men det var nog en härlig soppa vi simmade i.
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Om vi fick vara människor
Sedan 60-talet har flickorna övertrumfat gossarna i
skolan. Kvinnliga elever har hela tiden haft högre betyg,
och gapet växer, visar det sig. Nu letar utredare metoder
att få pojkarna mer intresserade av att plugga. Kanske
skall man ta datorerna till hjälp, det brukar tilltala dem.
Flickor som intervjuades i radio om det här trodde att
grabbarna var fulla av självförtroende – det ordnar sig
ändå för dem, man behöver inte ha höga betyg i grundskolan.
Bevisligen har det varit på det sättet.
År 2006 tog jag initiativ till ett projekt med titeln 50/50ett krafttag för att nå jämvikt mellan könen på musikscenen.
Fördelningen mellan kvinnliga och manliga pop- och
rockmusiker (framförallt) har länge varit 15/85. Så, eller
värre, har det sett ut i studieförbundsverksamheten, på
scenerna, i branschorganisationerna. De som rockar på fri
hand är män. Men i musik- och kulturskolorna är
flickorna fler. På estetprogrammen med musikinriktning
är flickorna ofta i majoritet. När de skall kliva ut i eget
musicerande, slutar många och övergår till att lyssna på
grabbarna.
Det finns säkert många orsaker till att flickorna finner
sig bättre tillrätta i skolan. Fler kvinnliga förebilder är en,
tidigare mognad, förväntan på sig från vuxenvärlden att
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sköta sig och anpassa sig till auktoriteter, rädsla att inte
duga om inte prestationerna är på topp, rädsla att inte
komma in på utbildningar…
Vi vet att vi påverkar våra späda från dag ett, att vi
säger andra saker till pojkbebisar än till flickbebisar, att
vi släpper grabbarna fria och håller tag i de små flickorna
när de skall på upptäcktsfärd. Så är det. Flickorna är därmed beredda till anpassning.
Givetvis finns gener och biologi också med i spelet,
men miljöpåverkan är enorm, det får väl anses klarlagt. I
reklamen framställs pojkar som aktiva, yrkesmänniskor,
producenter och flickor som vårdande, passiva, konsumenter. Om en produkt riktar sig mot båda könen dominerar pojkarna i marknadsföringen eftersom man anser
att flickor kan identifiera sig med pojkar, men inte tvärtom.
Men vad händer när skolan släpper greppet om eleverna. Vad är det för en värld som tar emot dem? Fortfarande a man’s world. Ännu har männen högre löner,
även om kvinnorna ståtar med toppbetyg. Ännu är styrelserummen fulla av män. Ännu står idel pojk- och mansband på festivalscenerna. Ännu arbetar småbarnspapporna längre tid utanför hemmet än mammorna. Ännu
drivs företagen av män. Ännu står männen för världsordningen. Och ännu misshandlas kvinnor till den grad
i detta land att en kvinna per vecka blir ihjälslagen. Ännu
omskärs flickor i religionens och traditionens namn för
att inte känna njutning vid sex, med kända följder.
Man kan undra – beror det på det mest primitiva;
bottnar det i att kvinnor har mindre kroppar och lägre

Om_kärleken_rätt_PG.indd(numrorakmarg).indd 25

25

10/27/10 5:56 AM

muskelstyrka och att männen därför rent fysiskt kan utmanövrera dem? Och på att pojkarna får lära sig att det är
mer okej för dem än för systrarna att ta sina egna vägar,
busa, testa gränser, bygga nätverk, ges plats att fokusera
på något helt och hållet? Nörda? Och på att testosteronet
kräver sitt, och får det?
Männen har gjort sina avtryck på den här planeten, så
djupa, så tydliga. De har format städerna, de har ritat broarna och gjutit pelarna, de har lagt räls, de har grävt kanaler, de har placerat satelliter i omloppsbana runt jorden.
De har använt sin makt och sin kraft, de har startat krig,
massakrerat, förstört, bombat. De har byggt bilar och fler
bilar och ännu fler bilar, och oljetankers och pansarvagnar
och de har sprängt sig ner i jordens inre efter kol och järn
och diamanter och uran. De har gjort storslagna ting, de
har upptäckt och koloniserat, de har hittat stjärnor och
antibiotika.
Kvinnornas spår är mer subtila. Kanske inte i alla samhällen i historien, men absolut det senaste årtusendet och
accelererande under de sekel vi har närmast bakom oss.
Att se till att livet fortgår, att mat och vatten serveras, att
barnen växer upp, att kläder och bohag finns, och omvårdnad, är inte lika påtagligt för vår blick. Inga monument byggs av det, men det är här kvinnorna har befunnit
sig. Lågstatusliv. Vidblicksliv – att se till att barnen överlever och mannen kan göra sitt. Så självklart ”de andra”.
Den judisk-kristna traditionen, liksom den muslimska,
har underhållit detta. Och vi är kvar där, även om vissa
saker sakta luckras upp, kvinnor tar plats där de inte förut funnits. Männen styr ännu. Männen styr ännu. Männen är normen.
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Detta vet vi. Vi vet det så längst in i själen att vi ibland
glömmer att det skulle kunna vara annorlunda.
För det skulle kunna vara annorlunda. Vi skulle kunna
vara människor allihop, göra bruk av alla våra sidor och
egenskaper, de vi kallar feminina och de vi kallar maskulina. Vara med och forma tillvaron sida vid sida. Naivt?
Ja, är det så, är det riktigt illa ställt med oss.
Elin Wägner skildrar det här. Hon var tidig. 1941, mitt
under brinnande Hitler-galenskap, kom boken Väckarklocka och den bemöttes med hånfullhet eller tystnad från
(de manliga) kritikerna.
”Vi vet att vår medverkan behövs för att föra krig, men
splittrade och maktlösa kan vi inte dra den enkla slutsatsen som borde ge sig därav och vägra denna medverkan.
Vi märker inte vilken medveten och omedveten oförskämdhet som ligger i att vi inte tillfrågas om någonting
varken före, under eller efter dessa världskrig. Vi kränks
inte tillräckligt i våra samveten över vår overksamhet och
maktlöshet, ty vi anser dem självfallna. Vi tänker inte på
att om vi håller denna inställning ända till slutet, kommer
den nya världen att gestaltas utan hänsyn till oss.”
Den nya världen blev också männens värld och en
kamp mot naturen. Skall vi överleva måste det bli människornas värld, i takt med naturen.
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Den eviga jakten på nästa ögonblick
Micael Dahlén är professor i företagsekonomi vid
Handelshögskolan i Stockholm och författare bland annat till boken Nextopia – livet, lyckan och pengarna i Förväntningssamhället. Där beskriver han i rasande tempo det
rasande tempo som vi befinner oss i, och som det verkar,
måste befinna oss i, eftersom vi är de vi är. Hela tiden på
väg, drivna av lusten till det som hägrar längre fram. För
lyckan finns nästan aldrig här, nu, om man inte är drogad
eller passionerat förälskad. Den fanns möjligen förr, och
den finns i framtiden. Nuet värderas lägre. Vi strävar vidare på grund av detta och vi vill ha allt, fort, fast ändå är
vi inte nöjda när vi får det, utan ser framåt, mot nästa kick
som skall komma. Bjuds vi flera alternativ som lockar, är
inget av dem riktigt riktigt bra. Och nuförtiden, i vår del
av världen, har vi ständigt massor av alternativ. ”Lev som
om idag inte finns”, skriver Dahlén.
Dahlén visar i Nextopia den kurva, som vi ofta hör
talas om, nämligen att livsnöjdheten ligger på ungefär
samma nivå, eller sluttar svagt neråt, i takt med att BNP
drar iväg mot höjderna. BNP och livsnöjdheten låg i USA
på samma nivå i början på 50-talet. Sedan skildes de åt.
Kurvan för hur nöjda människor är med sina liv följer inte
med uppåt. Gränsen gick vid 10 000 dollar per invånare.
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Då var det bra nog. ”genomsnittsamerikanen blir inte
mer nöjd när hon har fem gånger så många leksaker eller
tre gånger så många skor i garderoben”.
Thomas Hylland Eriksen skriver om The (Un)Happy
Planet Index, gjort av New Economics Foundation. Man
räknar där samman förhållandet mellan subjektiv livskvalitet och livslängd, med ekologiskt fotavtryck. Där
hamnar länder som Norge och Sverige på 115:e respektive 119:e plats! Önationen Vanuatu ligger först, följd av
Colombia och Costa Rica. Bästa europeiska land är Malta,
på plats 40.
Man kan alltså ha det bra utan att förbruka världens
resurser, menar Hylland Eriksen.
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Ett annat sätt – finns det?
Själv har jag gått ner i arbetstid. Jag hade funderat på
det länge, år efter år, faktiskt, men alltid funnit anledningar att låta det bli en sedan-fråga. Inte riktigt trott på att det
skulle fungera ekonomiskt (trots att jag har ett litet månatligt tillskott i form av änkepension). En period skulle
det inte ha gjort det heller, för då fyllde jag på utgiftssidan med en häst och så småningom, när jag inte stod ut
med att tillbringa flera timmar om dagen på pendeltåg
i olika riktningar, en etanolbil, med banklånade pengar.
Det var ett experiment på många sätt, jag töjde möjligheternas gränser för mig, både vad gällde tid och pengar.
Det sprack.
En häst tar ungefär en halvtid om man vill sköta om
den ordentligt och har resor till och från stallet. Jag ville
sköta om den ordentligt. En för ekonomin nödvändig heltid plus en halvtid, alltså. En underbar halvtid på många
sätt, meditativ, spännande, men i alla fall. Bilen, som gjorde det hela enklare i den situationen och sparade några
timmar i veckan (om det inte var kö), spräckte definitivt
bubblan. Marginalerna var uppätna redan.
Så bye bye fina hästen, jag sålde henne till goda människor. Och bye bye Forden, det var en lättnad när den
puttrade iväg mot nya äventyr. Eftersom bilaffärer i stort
sett alltid är dåliga affärer, så betalade jag på låneresten en
bra stund efteråt.
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Men nu är utgiftssidan slimmad. På en 70-procentig
lön reder jag mig - och det är ingen fantasilön. Jag gjorde
slag i saken den 1 januari 2008. Knappt tre och en halv
dag per vecka har jag ett betalt arbete. Resten av tiden rår
jag över själv. Det är fantastiskt. Det kan bli jobb på den
tiden också, periodvis; frilansuppdrag, musik, skrivande,
men jag bestämmer själv.
Min mamma, som var en klok person på många sätt,
sa till min pappa och till andra som ville höra på, att efter
50 skall man inte sträva vidare i karriären, då skall man
börja trappa ner lite försiktigt. Möjligen såg hon den där
bilden med ålderstrappan framför sig, där toppen är på
50-årsdagen, men mer sannolikt var det ett sätt att stötta
min far som fått hjärtinfarkt vid 48 års ålder. Hon ville få
honom att dämpa sina ambitioner och känna att det var
naturligt att göra det.
Men orden har fastnat hos mig. Jag har i och för sig
aldrig använt mig av karriärsbegreppet, aldrig haft en sådan drivkraft, trots att jag var förskräckligt tävlingsinriktad som ung och lyckades väl i skolan. Roligt, meningsfullt arbete i ostiffa former, där hela jag tas i bruk, det är
vad jag velat ha. Att på måndagen börja längta och räkna
dagarna till fredag, det är vad jag inte velat ha. Har försökt undvika att önska livet ur livet.
Och det har gått rätt bra, även om jag känt mig som en
rastlös vikariatsvandrare ibland. Under tiden med småbarn var det också viktigt att inte arbetstiden var för lång,
vi siktade då på 75 procent var. Skaffade billigt hus för
att klara det. Luft i systemet. Kortare ”arbetsdagar” för
barna våra.
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Nu flyger de unga för egen maskin, rätt så hyfsat och
jag skall bara se till att jag själv kan bo och äta och ringa
och använda dator och unna mig lite fikor och någon resa
ibland. Jag har klättrat en bit över 50, vill bruka tiden väl.
Till slut vågade jag. Antagligen innebär det lite lägre
pension, men hur den kommer att se ut till slut, det vet
ingen. I den ekonomiska stiltje som råder när jag skriver
det här, rasar ändå kapitalet med miljarder i de fonder
de ekonomiska experterna satsat våra stålar i, så det hela
verkar beyond control.
Jag känner att jag tar ansvar för mitt liv här och nu,
genom att ge mig själv mer egen tid. Min man dog hastigt
och oväntat vid 49 års ålder – vem vet hur länge mitt liv
är tänkt att vara? Vem vet om ”sedan” finns?
Jag ruskar något lite på mitt grå huvud när mina unga
kollegor försöker (och till synes ofta lyckas) få ihop två
100 procent-tjänster med småbarn. De pusslar, de fixar,
de har lyckligtvis flexibla arbetstider, men marginalerna
är obefintliga och allt måste flyta, helst utan virusangrepp
och olyckshändelser. När jag var barn fick jag inte gå till
skolan förrän jag varit feberfri en dag. Och nä, det var
inte pappa som var hemma – jag hyllar inte min mammas
begränsade liv – men det fanns plats och tid att vara sjuk
utan att saker och ting rasade samman. Jag minns själv
när våra ungar snorade, heta diskussioner på morgonen,
trots att vi inte jobbade heltid – ”jag var hemma förra
veckan, nu är det din tur”, ”jamen, jag har möte idag”,
”jamen, jag måste öppna på fritids”, ”jamen, mina patienter väntar” etc.
Så måste det vara, förstås, och det finns säkert bättre
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sätt att lösa det än att ta fighten samma morgon, människorna måste försörja sig, även föräldrar vill utvecklas
och ha jobb de tar ansvar för, men vi finns i system, i olika
livsepoker, alla måste rymmas. Och vi måste hinna andas.
Graden av rusande avgörs till stor del av vilken utgiftsnivå vi lagt oss på. Vad vi tycker oss behöva för ett
gott liv. Det finns viss valmöjlighet, knappast fullständig
om vi skall ingå i den verklighet vi byggt här – lägenheter
kostar pengar, kanske måste eller vill vi köpa bostadsrätt,
hus kostar också massor även om de inte är några lyxvillor. Även ett modest boende, särskilt i och runt städerna,
knaprar i sig betydligt mer av lönen nu än jag flyttade
hemifrån i mitten på 70-talet. Tio procent räckte till hyran
då – av en rätt usel sjukvårdslön. Visserligen en inte helt
tiptopmodern lya, men centralt belägen. Saker har ändrats. Vissa val har begränsats.
Men sedan fylls det på med kulturellt betingade behov. Behov? Begär, snarare. Det flocken anser sig behöva,
det vill vi också ha. Och då blir det till att springa i rulltrapporna, eftersom det måste till övertid för att klara av
ekonomin. Jo, säkert finns det en del ensamstående föräldrar med något mer begränsade utgifter och tillgångar
också, som pilar till t-banan.
Det svärs i bilköerna. Barnen körs kors och tvärs till
alla fritidsaktiviteterna som ingår i dealet. Köken byts ut.
Båtar köps, och sommarhus. Då skall den knappa ”fritiden” räcka till att sköta om allt detta – villan, sommarstället, båten, bilen (bilarna), trädgården.
Så kan det se ut, om vi placerat oss i den typen av
flock. Och där är många i detta land, just nu i alla fall.
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Vi sneglar hela tiden på varann. Vi söker oss till dem vi
liknar för att få bekräftelse och jämför oss med dem som
vi anser borde vara våra likar. Det kan leda till att Jantelagen slår till, men också till ökad ambitionsnivå - man vill
höja sig:
”Reklambranschen lever högt på den utbredda driften att likna någon som befinner sig lite högre upp än en
själv. Marknadsförare har länge vetat att driften att keep
up with the Joneses(…) är en mäktig drivkraft i arbetet att
sälja nya produkter.”
(Thomas Hylland Eriksen)
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Ett litet berg räcker
Vad skulle hända om vi satte oss ner allihop, på varsin
bergsknalle och filosoferade en stund över vardagen? Det
behöver inte vara någon hög bergstopp, det räcker att ta
sig upp några meter och få lite överblick. Låta tankarna
komma. Reflektera över valen vi gör, eller inte gör. Över
var vi hamnat. Över vad som är viktigt. Över drömmarna.
Författarna Jörgen Larsson och Fredrik Warberg leder
oss upp på sådana utsiktspunkter. De skriver om längtan, som inte alls behöver vara vild och brinnande utan
kan vara en stillsam känsla som omedvetet påverkar oss
i vardagens alla små beslut. En kompassnål, som envetet
pekar ut riktningen.
De jämför också den tid per månad som vi lägger på
att reflektera över vardagen och på hur vi skall få tiden
att räcka till för det vi vill, med hur många timmar per
månad vi tittar på tv.
”Om du ägnar två timmar i månaden till reflektion och
tittar en halvtimme per vecka på tv ägnar du lika mycket
tid till reflektion över vardagen som till att se på tv. Detta
gör dig till en ovanlig svensk medborgare, framförallt på
grund av ditt blygsamma tv-tittande, men sannolikt även
vad gäller reflektionstiden.”
Larsson och Warberg uppmanar oss att reflektera
mera och att strunta i att invänta den ”rätta” åldern att

Om_kärleken_rätt_PG.indd(numrorakmarg).indd 35

35

10/27/10 5:56 AM

göra det. Eller krisen. Att reflektera är en god vardagsvana, menar författarna.
Annars är det ju ofta i samband med en kris, som vi ser
livet i ett annat ljus. Eller, kanske, ser det överhuvudtaget. Många, många vittnar om det. Hur en svår sjukdom
öppnade ögonen för livets väsentligheter och vägval, eller hur en närståendes död ställde allt på ända och fick
dem att omvärdera mycket. Jag räknar in mig själv i den
gruppen, fastän jag ofta funderade över vad jag egentligen ville ägna mig åt även innan den dagen kom, som
brutalt slungade in mig och barnen i ett nytt livskapitel.
Så småningom, när chocken började släppa, kom
klarsynen, i korta ögonblick. Oron för de små detaljerna
som normalt sysselsätter mig och äter energi, den sjönk
till botten. Villkoren blev synliga. Så här ser vår tillvaro
ut, konstaterade jag – på ett ögonblick kan allt vara annorlunda. Processer pågår som vi inte vet någonting om.
Det mullrar i jordens inre. Framtidsplaner och smarta uträkningar är lika sköra som papperet vi skriver dem på.
Ingenting kan tas för givet.
Det var fruktansvärt smärtsamt, men också en slags
reningsprocess. Vägen delade sig, allt jag kunde göra var
att försöka ta ut ny en riktning och gå. Och berg bestegs
på den trippen.
Allt vi har är tid, säger Bodil Jönsson, fysikprofessorn
som grävt i ämnet. Vi säger att vi inte har det, men vad
har vi annars? Hur mycket som är oss given, det får vi
aldrig veta.
Därför har jag valt att kapa arbetstiden. Jag kan ald-
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rig tro att det är en naturlag att vi alla skall jobba styrt
och reglerat åtta timmar per dag, fem dagar i veckan. Det
känns inte så. Tror inte att vi är menade för det. Jag tror
mer på täta, intensiva arbetsryck och sedan vila och tid
för den egna kreativiteten, med mindre eller inga krav.
Och framförallt tror jag på att lyfta blicken, skala bort det
vi inte behöver och välja det viktiga. Då behöver vi inte
40-50-timmarsveckor i selen, det är min fasta övertygelse.
Simple living är en beteckning på det. Tagga ner är en
annan.
”Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer överflödssamhället att ligga bakom oss, och vi kommer att se
tillbaka på det som historiens mest behagliga återvändsgränd, det gudsförgätna paradiset.”
(Thomas Hylland Eriksen)
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Det enkla
Jag vaknar av milda snarkningar från grannsängen
och av plingandet från ledarhästen Fakurs bjällra. Gardinen vajar lite, fönstret står på glänt ut mot sommarmorgonen. Musklerna i benen ömmar efter ridturen igår, från
Nedalshytta och hit till Storerikvollen. Det verkar vara
govaer, som norrmännen säger. Vi har sovit gott, vi fyra
som delar rum. Det är skönt att bli trött i kroppen och att
bara ha det mest elementära i fokus – att få på sig lagom
varma kläder och få ner resten i pakkepåsen. Att bestämma pålägg på lunchmackorna. Att se till att sadeln sitter
rätt och att vi har fått med oss tillräckligt med ved till kaffebrasan. Tempot sjunker, stressen rinner av.
Det är ett enkelt rum. Nakna träväggar, slitna golvbrädor. Facken som vi lägger kläder och pinaler i är gjorda
av omålat spontat virke. Ett smalt bord vid fönstret. Våningssängar, fastbyggda i väggen. Det är råbasic. I torkrummet borta i korridoren blir våta kläder användbara
igen. En halvtrappa ner ligger peisestuen där vi drack
kvällskaffe och sjöng igår kväll. Dasset finns en bit bort,
det luktar inte gott, men det funkar.
Jag ligger i min underslaf och begrundar behoven.
Känner att det här, det enkla och ändamålsenliga, rör vid
något i mig. Det är vackert och det är innerligt. Ett skydd
mot stormarna uppe på fjället, en plats att vila på som har
det vi behöver.
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På somrarna unnar vi oss det. Det känns plötsligt bra
att diska för hand, man kan svabba glas och tallrikar under bar himmel också utan problem. Vi travar iväg till
dasset med en toarulle i näven och sitter med öppen dörr
och glor ut i grönskan samtidigt som vi uträttar det vi ska.
Vi syr enkla vita gardiner och lägger en filt över skavankerna i fåtöljen, fyndar resten av möblemanget på loppis
och njuter i fulla drag. En bukett vilda blommor i ett glas
på köksbordet. En kruka med hundkex på trappen.
Jag kan aldrig läsa slutraderna i Astrid Lindgrens Rasmus på luffen utan att ögonen tåras. Rasmus drömde ju
om att komma till någon som var vacker och rik, men bestämde sig till slut för att han ville vara med Oskar.
”Han hade ett hem. Det här lilla gråa huset var hans
hem. Stockarna var gamla och blanknötta nästan som siden, det var så vackert, ett sådant fint hus det var! Han
klappade skyggt de grova stockarna. Med en liten mager, smutsig hand klappade Rasmus huset som var hans
hem.”
När man, som Oskar säger, ”får nagelspräck i tårna”
av vinterkylan, är det mindre charmigt att gå på utedasset, jag vet. Och statarna och torparna som tvingades bo
i dragiga stugor och skeva längor kliar sina lusbett och
blänger surt på mig från sin himmel när jag romantiserar
det livet. Det var ett elände på många sätt och de hade
inte valt det, de var fattigdomens fångar, precis som en
stor del av världens befolkning är idag.
Ändå finns det hos många av oss som blåst långt förbi
Torparsverige i den nya tjänstebilen, en längtan efter det
enkla, och efter att skala av det vi lärt oss ha behov av,
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eller i alla fall begär till. Och nu letar människor vägar
dit. Till landet där tiden räcker och där vår huvudsakliga
syssla är något annat än jakt på statushöjande prylar.
Downsizing har blivit ett begrepp i dessa dagar, liksom voluntary simplicity och simple living. Journalisten
Giséla Linde vill gärna omformulera frivillig enkelhet till
medveten enkelhet. De som ofta skildras när det handlar
om att ha valt en ny och mindre konsumtionsinriktad väg
är de välbeställda, som egentligen är något annat än det
de sadlat om till, och egentligen skulle kunna leva furstligt, eller näst intill. Giséla Linde beskriver andra livsöden, människor som inrättat sig efter en skral plånbok
och gjort levnadskonst av det. Som varit kreativa för att
de behövt vara kreativa.
Vare sig man väljer eller erbjuds, en väg som innebär
mindre maniskt konsumerande och mindre vidlyftiga vanor, så har det effekten att våra spår här på jorden blir
mera rimliga. Vi kräver inte så stor andel av de naturtillgångar vi har att knapra på, börjar kanske närma oss
ett läge där alla ryms. Grejen är att inte vänta tills rätt
läge infinner sig, om det nu är så att det känns som om
livet har barkat iväg i en riktning som inte fungerar. Det
perfekta tillfället kommer aldrig, där är jag överens med
Linde och med hennes inspiratör Eva Sanner. Om man
söker det enkla livet, så går det inte att vänta med det tills
drömmen om det ekologiska huset vid havet är uppfylld.
Det är kanske ännu viktigare att göra något åt en situation som verkligen känns trängd för att styra upp livet
innan det eller man själv rasar ihop av utmattning, tidsbrist, samvetskval för att inte räcka till och rädsla för en
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framtid som inte verkar hoppfull för mänskligheten. Att
Göra Något.
Värdera. Behöver vi två bilar? Behöver jag bil överhuvudtaget? Räkna på det, inget är så fasansfullt dyrt som
bilar. Bara man närmar sig en verkstad kostar det tvåtusen spänn.
Behöver vi bygga ut till 250 kvadrat? Måste vi äga ett
sommarhus, eller kan vi hyra? Byta med någon några
veckor? Funkar inte köket som det är, kanske kan det piffas till lite och hålla några år till? Kanske kan vi hyra en
båt, eller låna? Dela?

Om_kärleken_rätt_PG.indd(numrorakmarg).indd 41

41

10/27/10 5:56 AM

Second hand generation
Det finns mycket som gläder mig i dessa dagar. Second
hand-handeln blommar som aldrig förr till exempel. Det
ordnas klädbytardagar, prylbytardagar, loppis på gatorna, unga kommer med briljanta idéer som klädbibliotek
och att låta elever ta ansvar för källsortering i skolorna.
Majorna i Göteborg har utropat sig till ekologisk stadsdel.
Falköping är utnämnd till Slow City. Alingsås funderar
på att bli en Transition Town.
Jag bodde väldigt centralt i några år och lockades hela
tiden av små och stora butikers utbud av omistliga heminredningsgrejer – oemotståndliga kuddar till gästsängen, blommiga muggar att knö in i skåpet, vackra tyger, några fler grytlappar och kökshanddukar skulle allt
vara bra att ha - och är inte badlakanen ålderstigna?, små
fina skåp på Indiska, roliga krokar, ja, ni vet. Och kläder.
Kläder. Kläder.
Det fanns en tid då jag unnade mig, tröstade mig, köpte. Dessförinnan blev det alltid bara grejer till barnen när
jag egentligen hade tänkt köpa nåt till mig själv – budgeten var begränsad och de gick före. Men sen handlade jag
en hel del, frestades alltid och tänkte ofta, va fan, okej. I’m
worth it.
Trots att jag innerst inne fattade vad som låg bakom de
låga priserna. Och, antagligen, de höga priserna också –
större avans för butikerna bara, skulle jag tro.
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Min definitiva näsknäpp och vändpunkt, kom med
utställningen Fair Fashion? på Världskulturmuseet i Göteborg. Där fanns det svart på vitt; hur mycket vatten
(10 000-17 000 liter per kg odlad bomull) och gifter (bomull besprutas upp till 40 gånger!) och konstgödning som
behövs för att tillverka en t-shirt eller ett par jeans. Hur
mycket kläder vi köper och hur mycket vi slänger varje
år. Hur de mår som jobbar ändlösa dagar med att sy plaggen vi så snabbt förbrukar och tröttnar på, de som sover i
fabriken, slavarbetarna av idag.
Då blev det stopp. Inga fler t-shirts till deltagarna i våra
kulturprojekt, det som hade varit slentrian innan. Nästan
inga inköp av nya kläder, om de inte är ekologiska och
rättvisemärkta. Istället är jag flitig kund hos Myrorna och
Emmaus numera. Ger bort och köper. Det känns mycket
bra, jag känner mig befriad. Reklamen och skyltfönstrens
lockelser biter inte på mig längre, aah, det är härligt. Fylls
de någonsin med kläder som man inte behöver ha dåligt
samvete för att köpa, lär de kosta så pass att jag ändå inte
har råd att överkonsumera.
Tidningar som Camino gör att det nya sättet att tänka
och designa och producera blir lustfyllt och det är bra,
det skall vara lustfyllt. Och lätt att göra rätt, som Naturskyddsföreningen säger.
Jag tror att vårt tanklösa och automatiserade konsumerande, förutom att nöta ner Jord och människor, också
gröper ur vår egen förmåga att skapa och finna lösningar.
Om allt finns fix och färdigt i närmaste Clas Ohlsson-butik, så behöver vi inte fnula själva. Det närmaste skapande
vi kommer är att montera ihop IKEA-prylar. Barnen leker
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med färdiga saker. Barn plockar möjligen isär dessa färdiga saker och troligen får de inte ihop dem igen, för de
är inte gjorda för att tas isär, men något måste de ju göra.
Barn är kreativa till sin natur - vem har inte ägnat timmar åt att bygga koja i skogen eller under ett bord i lägenheten, släpat dit filtar och kuddar och dockserviser och
tidningar, tätat tak med grenar och mossa, lagt golv av
granris om det ville sig väl? Och sen, när det hela stod
klart, övergivit bygget och gjort något annat. Vägen var
målet. Processen var det roliga.
Giséla Linde citerar Cecile Andrews som menar att
shopping minskar påhittigheten och är orolig för följderna, hon undrar hur det påverkar vår förmåga att ”roa
oss själva, att klara av nödsituationer och att hantera det
oväntade”.
Kreativiteten hämmas, tror hon. Händerna får inte
skapa och hjärnan får inte leka.
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Färgade gröna oliver
Simple living-förespråkaren Cecile Andrews, fortsätter sina funderingar och undrar om det överviktsproblem
som USA brottas med finns för att det inte är någon näring i det som människor hela tiden stoppar i sig och att
de därför inte kan sluta.
Det är tänkvärt. Det är förstås ingen tillfällighet att
fetma och övervikt har seglat upp som ett av de största
problemen för mänskligheten i dessa dagar. Mest i västerlandet, men även i länder som Indien. Vi äter när vi
är ledsna, vi äter när vi är stressade och vi går upp i vikt
av antidepressiva mediciner, som ju skrivs ut som aldrig
förr. Vi äter för att fira och för att mysa och för att varva
ner. Vi dricker kaloristinna drycker i massor, dessutom.
Jag är själv drabbad av åtminstone en släng av
sockerberoende och kan torska ordentligt på salta fiskar
och sockerbitar och mintchoklad och hårda salta bomber
och snusklubbor, näven går bara, automatisk som en robotarm, från påsen och in i munnen. Utan att kunna hejda
sig. Särskilt när jag umgås med en bra film, ensam i soffhörnet. Måste verkligen säga nej till allt sött för att inte
hamna där, ta vita månader utan minsta kaka och peppa
mig med lämplig litteratur, som Sockerbomben av Bitten
Jonsson.
Vi har också väckts och förskräckts över vad maten
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(och godis och glass) innehåller, av journalisten och författaren Mats-Eric Nilsson. De märkliga listorna med Emärkta ingredienser fick plötsligt betydelse och vi kliade
oss i huvudet och undrade vad i helvete vi sätter oss
egentligen, och varför. Hur det kommer sig att det står
burk på burk av svarta billiga oliver på hyllorna, oliver
som egentligen är gröna, men som har blekts och sedan
färgats svarta. Svaret från handeln är, som väntat, att de
efterfrågas, kunderna vill ha dem, det behövs oliver i olika prisklasser. Det är klart att priset spelar in, men frågan
är vilken ICA-kund som vaknade en morgon och tänkte:
Å, vad jag längtar efter blekta gröna oliver med fräsch
svart kemikaliefärg på!
Eller: Det vore underbart om de kunde joxa ihop olika
delar av grisen i en fin smet, pressa ihop den, runda till
den, tillsätta lite industritillverkad rökarom och klistra på
en fettrand!
Eller: Nu har jag det – jag vill ha en härlig blandning
av konstgjorda färgämnen och smakämnen, sötningsmedel och vatten till maten!
Vi handlar det som står på hyllorna i tron att det är
bra grejer. Vi handlar stundom det vi vet är fettbildande,
chips och godis, eftersom vi inte kan låta bli, men i grunden kan vi inte föreställa oss det kemikalieinferno som
industrimat och -dryck är, inte när det på kartongen visas härligt potatismos och pannbiff och brunsås, precis
sådant som mamma brukade laga. Inte när det står rökt
skinka på paketet. Inte när det står svarta oliver på burken. Man borde inte behöva läsa det extremt finstilta på
baksidan. Vi har ju ett livsmedelsverk, det finns regler,
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det som säljs skall vara nyttigt och oskadligt. Eller?
Sanningen är väl att ingen vet vad alla dessa kemiska tillsatser i form av färg, konserveringsmedel, sötningsmedel, stabiliseringsmedel och smakuppiffare gör med oss
och med naturen vi tillhör. I alla fall inte i kombination
med varann och i alla fall inte på lång sikt. Vissa ämnen
har en klart suspekt historia av manipulationer och fulspel i samband med godkännande och lansering – sötningsmedlet aspartam, till exempel.
Mats-Eric Nilsson beskriver exempel på vardagsmat
under en dag för en vanlig svensk kvinna i farten: Fullkornsbröd med lättmargarin och rökt skinka, fruktyoghurt med müsli, färskpressad apelsinjuice och te till frukost, en riskaka som mellanmål, baguette med kyckling
och sockerfri fruktdryck till lunch, en bit kanellängd till
eftermiddagskaffet, en chocolate bar med vitaminer innan gymmet och färdiglagad fryst fiskgratäng, sallad och
low fat dressing till middag. Och så några skedar vaniljglass till efterrätt och ett glas hälsoyoghurt innan hon lägger sig.
Ser väl okej ut. Grejen är att hon denna dag fått i sig
inte mindre än 84 E-märkta tillsatser, vilka i boken täcker
ungefär en tredjedels sida, skrivna som E och ett nummer.
Bland alla dessa återkommer några flera gånger, bland
andra smakförstärkaren mononatriumglutamat, E621.
Ändå har aromämnena inte räknats upp, de behöver inte
anges så noga i innehållsförteckningarna, det står bara
”aromämne” där. 2 800 stycken sådana finns det, meddelar Mats-Eric Nilsson.
När en kompis och jag var på road trip i USA tog vi in
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på ett motel utanför Minneapolis. Frukost ingick. Det vi
erbjöds var ett glas gulfärgad vätska, som smakade som
Fanta utan kolsyra, något som svagt påminde om kaffe,
med longlifemjölk till, vitt bröd, söt yoghurt och ett slags
flingor som såg ut som en påse bilar – glada färger hade
de. Jag smakade inte på dem, men antar att de var ungefär lika söta som bilarna.
Ska det här joxet kallas livsmedel? Är det vad våra mirakel till kroppar är värda? Är 84 E-ämnen vad vi har tid
att sätta i oss?
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Walk in skafferi
Vi bor bra här i landet. I alla fall många av oss. En del
har ingenstans att ta vägen när kvällen kommer, de köar
utanför Stadsmissionen. En del trängs i förorternas lägenheter, som inte underhålls och som här och där visat sig
härbärgera både mögelsvampar och kackerlackor – en
skam för välfärdssamhället. Liksom att städer slits isär
och delas upp efter grad av svenskhet, samhällsställning,
lön – och att attraktiva områden säljs ut till högstbjudande, hyresrätterna försvinner. Men generellt lägger vi massor med pengar på vårt boende. Vi bor rymligt (och ofta
ensamma). Numera är diskmaskin, mikrovågsugn, varmluftsugn, hällspis, flera toaletter, och eget rum inklusive
pc och tv till barnen självklarheter, åtminstone för en stor
del av befolkningen. Somliga skaffar en walk in closet efter amerikansk förlaga. För femtio år sedan var allt det
här science fiction. Och då la vi heller inte så stor del av
vår inkomst på hyra eller räntor.
Det vi inte har är stora skafferier, och inga matkällare
heller. Det hade vi i Kortedala, minns jag. Där förvarade
vi syltburkarna och saftflaskorna och där fanns plats för
potatis och rotfrukter. Det är synd att sådana utrymmen
inte räknas som standard idag, jag hoppas de kommer
tillbaka. För jag skulle önska att vi tog oss tid med maten
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igen.
Riktningen under senare decennier har varit den motsatta, vi drar mot de amerikanska idealen här också och
där verkar de stora, välrustade köken som medelklassen
har, stå oanvända. Gasspisen är som ny, den inbyggda ugnen likaså. Det som används är mikron och ismaskinen,
och nätet eller telefonen för att beställa hem pizzan. Eller så går man ut och käkar. Inget fel med det, det är ju
underbart att sätta sig vid dukat bord och härligt att det
finns många restauranger i våra städer och samhällen.
Men. Jag tycker matlagning borde höjas upp till sin
rätta nivå. Jag tycker att det är så centralt i livet, det vi
lever av. Det vi väljer att äta, det styr hur Jorden ser ut och
hur vi kan samsas här, om man ser det i stort. Det påverkar processerna i oss, hur vi mår, hur ofta vi är sjuka, vad
vi väger, hur trötta vi är, eller hur pigga.
Ja. Det kostar. Mat som odlats och lagats med omsorg
kan kosta lite mer i pengar, men inte så mycket mer, inte
om man jämför med industrilagat och absolut inte om
man jämför med att beställa hem eller gå ut och käka. Enligt Livsmedelshandlarnas tidning Livsviktigt nr 20/2008
har matkostnaderna sjunkit från 42 procent av inkomsten
för femtio år sedan, till 13 procent år 2007. Istället handlar
vi annat – som vi behöver? Frågan är om det inte är värt
att dra upp matens andel av vår inkomst några snäpp för
att kunna äta ekologiskt och närodlat, och använda så
obehandlade råvaror som möjligt. Och igen - det är inte
ens säkert att det behöver kosta mer, om vi minskar på
färdiglagat och drar ner köttkonsumtionen till noll, eller
till en mer hållbar nivå.
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Däremot kan det kosta lite mer i tid. Ork. Engagemang.
Och vi som arbetar så mycket, hur skall det gå till, hur få
inspiration till familjemiddagen eller en god ensammiddag en tisdag i november när vi dessutom varit tvungna
att jobba över en timme? En lösning kan förstås vara att
laga mer mat än vi äter upp när vi har tid och spara för
denna tisdagskväll. Inte jobbigare att fixa en stor omgång
än en liten, och dessutom sparar man kanske några watt.
Att laga tillsammans är också en fin sak, tycker jag.
Kollektivhusen verkar vara på väg mot en renässans och
det ger ju fantastiska möjligheter att slippa fixa mat varenda dag och ändå få hemlagat. Och de kära gamla matlagen från 70- och 80-talen, de var suveräna. Att få gå iväg
och äta middag varje söndag utom var fjärde, det var ett
avspänt sätt att hålla en slags vardagskontakt med vännerna. För oss körde det ihop sig när alla fick barn på en
gång och det kryllade av bebisar – det blev inte så rofyllt
då, så matlaget las ner. Synd.
Ändå, att samlas och hacka grönsaker, göra marinad,
smörja formar och umgås, det gillar jag. Det är skönt när
det är trångt i köket, när man knuffas och skrattar och tar
order och dricker vin.
Sen, apropå tidsbristen, kan man ju alltid ställa sig frågan – behöver jag jobba 40 timmar i veckan eller mer?
Vem har bestämt det i så fall? Hur ser alternativen ut?
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Lugnt och fint
Det sista vi gjorde på yogakursen den där helgen var
att sitta på en sten vid havet i majsol och äta en frukt.
Vi satt. Vi åt en frukt. Vi hade en halvtimme på oss.
För en sån som jag som glupskt sätter i mig lunchen på
fem minuter med radionyheter i örat och med en tidning
på bordet, var det en märkvärdig upplevelse.
Jag valde en clementin. Jag begrundade den en stund,
vände och vred på den lilla tillplattade rundeln och började sedan skala den med stor omsorg. Studerade det
orange skalet med sin vita insida. Kände på den lite ojämna ytan. Drog långsamt bort några trådar. La skalet bredvid mig på stenen vid havet och höll den nakna frukten
i handen.
Så klöv jag försiktigt clementinen i två halvor och tog
loss en klyfta. Tittade på den, såg den tunna hinnan som
omslöt det våta glittrande därinne. Kände den goda doften. Jag bet ett hål i klyftan och drog loss en bit av den
med tänderna. Sedan slickade jag på fruktköttet med yttersta tungspetsen. Saftstinna celler buktade under tungan. Syrlig sötma. Doften blev starkare. Jag tryckte sakta
upp klyftan mot gommen, kände cellerna spricka och
mmm, den goda juicen.
Tysta satt vi på grå stenar vid stranden, tittade ut över
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solglittret och åt, långsamt och med alla sinnen vakna, de
söta frukterna.
Det var en sensuell och innerlig stund. Som att älska
med livet självt.
Jag skall verkligen försöka praktisera den här medvetna närvaron mera, tänkte jag då. Känna, verkligen känna
hur marken sviktar under mina fötter när jag vandrar
skogsstigarna. Jag skall andas in doften från fuktig mossa
och växande träd.
Jag skall dricka mitt vin långsamt, så att både smak
och doft når in, jag skall låta huden strykas av vindar och
lyssna på regnet, se dropparna bilda mönster på fönstret
och veta att vattnet kanske en gång flutit i min älskades
blod. Jag ska försöka leva medan jag lever och minnas att
sinnena är portarna till allt.
”Tiden är endast den bäck som jag håller på att meta i.
Jag dricker ur den; men medan jag dricker framstupa ser
jag den sandiga bottnen och upptäcker hur grund den är.
Det tunna flödet rinner bort; evigheten är kvar. Jag ville
dricka djupare, kasta mitt metspö mot himlen vars botten
är stenig av stjärnor.”
(Henry David Thoreau)
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Våra fantastiska kroppar
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Hud som längtar
Forskare har kommit fram till att vi människor har särskilda nervbanor för beröring, en slags ”motorvägar för
beröring”. De kallas CT-nerver.
Line Löken, doktorand:
”Tidigare trodde man att vi förlorat dessa nerver
genom evolutionen. På 90-talet hittade man dem i vårt
ansikte. Men nu har de visat sig finnas i alla fall på hela
överkroppen och på benen, även om de kanske är färre
nere vid fötterna.”
En smekning med hastigheten tre centimeter i sekunden tas bäst emot av CT-nerverna, visar Lökens forskning. Då minskar eventuell smärta och välbehaget ökar.
Vi är alltså byggda för beröring.
Det visste vi väl förut, men det är ju intressant att vi
har särskilda nerver för detta. Annars har det mest talats
om hormonet oxytocin i det här sammanhanget. Samma
hormon som utsöndras vid amning och gör oss lugna.
Beröring är livsviktig, den lindrar smärta och sänker
blodtrycket. Den gör att sår läker fortare och att stresshormoner minskar. Den är dessutom beroendeframkallande och effekterna sitter i ett tag. Paul J Zak, som har
den märkliga titeln neuroekonom och verkar i USA, påstår rentav att brist på närhet kan leda till fattigdom. Til�lit människor emellan påverkar tillväxt. Beröring skapar
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tillit.
Jag undrar om mina duktiga lärare på Institutet för
arbetsterapeuter och sjukgymnaster på Sahlgrenska sjukhuset visste om detta. Eller kanske kände de till att beröring har sina förtjänster, men de ansåg inte att det var
det primära för oss sjukgymnaster. Massage har ingen påvisbar effekt, sa de och lärde, lite under protest, ut några
klassiska massagegrepp, lite petrissage och tapotement
under två lektionstimmar. Det mesta skulle vi använda
vid andningsgymnastik. Vibrera lungsjuka eller nyopererades bröstkorgar i takt med djupandning och banka
lite för att hjälpa människor att hosta upp slem. Vi var
sjukgymnaster, inte massörer, det poängterades noga och
vi lärde oss att mäta ledvinklar istället för att syssla med
beröring. Massage gav ingen påvisbar effekt, inget ökat
blodflöde i muskulaturen, möjligen lite i huden, men huden var inte vår avdelning.
Så var det i mitten på 70-talet. Mycket har lyckligtvis
hänt sedan dess.
Att bo själv innebär att beröring kan bli en bristvara. Vi
är många som lever ensamma och mår ganska bra ändå,
på många sätt. Mellan 53 och 60 procent är singelhushåll
i Sveriges storstäder. Men man undrar ju – vad leder det
till, förtvinar de stackars CT-banorna? Tappar vi tilliten
till varann? Ökar främlingskapet?
Många av oss har, hoppas jag, någon att klappa på och
få klappar av, i tresekunderstakt. Kanske är man särbo
eller har barn att vara nära. Och att leva i tvåsamhet behöver med nödvändighet inte innebära fysiskt njutbar
närhet. Men i alla fall. Själv saknar jag vardagsömhet så
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kroppen värker ibland, jag saknar någon som stryker mig
över håret, som värmer mig i sin famn, som jag kan få ge
njutning åt. Huden hungrar. CT-banorna skälver.
Jag kan förstås gå till en massör…
Tack och lov har vi i stort blivit mer benägna att röra
vid varann under de senaste decennierna, vi kärva nordbor. Inte kramades jag med mina kompisar i tonåren när
vi sågs, aldrig nånsin. Vi tryckte ner händerna i fickorna och hälsade med en omvänd nick uppåt. Stod en bit
ifrån varann. Knuffades. Bröt arm gjorde vi också, kanske
var det ett slags ersättning för ömhetsbetygelser (och så
hånglade vi förstås, med några utvalda).
Vi har lärt oss av länder vi besökt och människor som
kommit hit att kramar och kindpussar är mysigare sätt
att hälsa på. Vi kan behöva det – jag njuter av att se unga
tjejer och killar använda det språket när de ses.
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Kamraten som bär oss
Jag är väldigt förtjust i ordet förundran. Det är vackert
och kunde vi integrera den känslan lite oftare tror jag att
världen skulle förändras, eftersom vår uppfattning om
den skulle förändras. Inklusive vår uppfattning om och
känsla för oss själva - det vi är gjorda av och det faktum
att allt det där samspelar så mirakulöst.
Och när jag pratar om oss, så menar jag i grunden allt
liv här. Det är inte svårt att förstå att det har behövts eoner
av tid för att få till det. Från bakterieklumparna i havet en
gång, till skogsstjärnorna på sina tunna stjälkar, lysande
i mossan. Till de tio grams flygande mästersångarna som
fyller skog och ängar med musik och till våra hörselorgan
som kan uppfatta den - en liten krumelur stor som en ärta
med 20 000 hårceller i, som vajande tar emot tonerna och
sänder vidare till tolkningscentralen i tinningloben, och
får våra ansiktsmuskler att reagera och forma ett leende
över att det är vår igen och fåglarna är tillbaks.
I min ungdom pluggade jag muskler. Jag satt böjd
över gröna anatomiböcker och försökte smälla i mig ursprung och fäste på quadriceps och latissimus dorsi och
deltoideus och vilka nerver som ser till att de fungerar.
Vilka blodkärl som försörjer dem med näring. Höll på att
gå i kvav över armens muskulatur – över 50 stycken där,
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gudsigförbarme. De där som ser till att fingrarna rör sig
över tangenterna nu, att axeln stabiliseras så att händerna
kan jobba, som gör det intrikata finliret mellan sträckning
och böjning i fingrarna möjligt. Precist styrda från hjärnbarkens rörelsecentrum, eller, ja, det blir en del backspacetangent också, men i alla fall.
Under huden rör sig muskelfibrerna, dras ihop, förlängs just så mycket som behövs, impulserna far genom
nervbanorna, det är en smooth operation som vi oftast
inte behöver tänka medvetet kring. Magiska vätskor,
elektriska urladdningar. Syre fylls på, koldioxid plockas
bort. Hjärtat slår och slår. Immunförsvarets härar står
redo om attack kommer.
Att allt detta fungerar är mirakulöst. Att det är så perfekt avvägt, så smart, och att kroppen försöker reparera
sig och fungera även om störningar uppstår. Att andra
system tar över, andra nerver rycker in, så gott det går,
om vi drabbas av stroke, till exempel. Att sår täcks av
blod som får order att koagulera och stoppa flödet och att
hud sen växer över igen och vi är helade.
Förunderligt är det, och det är bara att buga sig i respekt över livets storslagenhet och våra varelsers mysterier. Och, över att vi har fått förmånen att kunna reflektera
över det – att kunna känna för att buga oss i respekt över
livets storslagenhet. Till exempel.
Såhär vackert beskriver neurofysiologen Charles Sherrington vad som händer när vi vaknar:
”Hjärnbarken blir nu ett gnistrande fält av rytmiskt
lysande punkter, med följen av gnistor som susar hit och
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dit. Det är som om Vintergatan inledde ett slags kosmisk
dans. Snabbt blir hjärnbarken en förtrollad vävstol, där
miljoner skyttlar väver ett mönster som alltid är meningsfullt men aldrig beständigt…”
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Stress sätter sig i kroppen – var annars?
Det har skrivits spaltkilometer om stress och hur
den påverkar oss. Stress är ett omfattande begrepp och
många är eniga om att vi behöver den. Vi är skapta för
att dra på när det gäller – vi har system för det, vi har
substanser som laddar upp musklerna när det behövs, vi
kan lyfta bilar när vi måste. Min mamma lyfte en tjock
stenplatta i en mangel när syrran fått fingret i kläm. Det
var förstås omöjligt, men det gjorde hon. Fullt påslag av
adrenalin, det sympatiska nervsystemet gick på högvarv.
Kroppen är fantastisk. Men den kan inte vara där jämt.
Den kan inte ens vara där ofta utan att vi blir utmattade.
Vi är ju, som det så ofta skrivits och sagts, fortfarande samma varelser som när vi strövade på savannen, jagade och samlade rötter och annat ätbart.
Den värld vi skapat åt oss har vi befunnit oss i så försvinnande kort tid, nästan försumbar i det stora är
den här perioden, men det är så svårt att förstå, vi är
ju där vi är. Och vi är mästerliga på att anpassa oss.
Men inte helt. De basala behoven har vi kvar och det
innebär att efter ett stresspåslag måste vi vila. Även om
det är roligt att jobba och det känns som vi skulle kunna
dra över deadlines som häckar i ett sprinterlopp, bara
fortsätta och fortsätta - stannar vi inte upp och vilar så
slits vi ner, eller faller platt. Dör ibland. Eller hamnar i den
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slags förlamning av systemet som kallas utmattningsdepression.
Under huden, i våra muskler, i cellerna, där finns minnena kvar. Av njutning och fröjd och av smärta och ansvar
och sorg och tidspress. Vart skulle det annars ta vägen?
Jag fick Rosenterapi en gång för många år sedan, i en
period när det var mycket hit och dit i mitt liv. Små barn,
långa resor till jobbet, ständigt tider att passa, ofta känslan av att vara otillräcklig och på fel plats. Bara att jag –
JAG – skulle lägga mig på en brits och vara under en terapeuts händer var en märklig situation. Det brukade vara
tvärtom. Men när jag väl landat hände det märkliga ting.
Jag kände det som om jag vaggades tillbaks till livmodern. Jag kände till min förvåning en tår leta sig ner längs
kinden när terapeuten varligt masserade mina skuldror
och sa att hon kände att jag bar så mycket och längtade så
mycket. ”Vad är det du längtar efter?”, frågade hon stilla.
Och jag hörde mig själv svara: ”Helhet.”
Och det var sant. Hur sant, det visste jag nog inte då.
Men kroppen visste.
”Hon funderade över sin sinnlighet, hennes funderingar genererades inte av tankar utan genom att ta emot
information från en vaken aspekt i hennes egen medvetenhet. Hon hörde hemma här, på marken, på jorden.(…)
Nu var det så tydligt: förkroppsligande stod inte i motsats till gudomlighet. Det är gudomlighetens rättframma
uttryck. Oavsett vilken helgd, kärlek, värdighet eller
njutning hon någonsin skulle få vara med om, skulle hon
uppleva den genom sin kropp och denna jord.”
(Catherine Ingram)
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Kompensationstillvaron
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg bygger
om och bygger ut. Sjukhusområdet har varit en byggarbetsplats i åratal. Behovet av vård och behandling växer.
Vi blir allt äldre, det är en av förklaringarna till detta.
Behandlingsteknikerna blir dessutom allt mer sofistikerade. Men det är ju också på det viset att flera sjukdomar
ökar. Och att metoder som tidigare fungerat numera börjar svikta – antibiotikan är inte garanterat effektiv längre
eftersom vi varit så oaktsamma och frikostiga med den.
Vissa cancerformer har ökat i omfattning och forskningen pekar mot att många av dem bottnar i våra levnadsvanor. Hur vi lever, miljön vi vistas i, kemikalierna
vi utsätts/utsätter oss för, vad vi äter. Köerna växer till
strålning och allt oftare tvingas patienter vänta oroväckande länge på att komma till undersökningar och få
rätt behandling.
På thoraxkliniken opereras hjärtan med ballongsprängning och bypass. Ofta ligger stress, högt blodtryck,
stillasittande, rökning och matvanor bakom alla dessa
sjuka hjärtmuskler.
Diabetesvården är hårt belastad, allt fler drabbas av
sviktande insulin/sockerbalans. Även här ligger maten
bakom åtminstone den variant som kallas typ 2 – vi blir
runda om magen och systemet kapsejsar.
Och allergiavdelningarna har också fullt upp. Aller-
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gierna har närmast exploderat de senaste decennierna
och man räknar med att 40 procent av befolkningen har
besvär.
Sjukvården täcker upp, kompenserar. Tar hand om när
våra kroppar inte klarar trycket. ”Ta hand om dig annars
gör vi det” som primärvårdens i marknadsföringssyfte
rätt märkliga och något hotfulla reklamslogan löd inför
vårdvalet.
Byggarbetsplatsen Sahlgrenska ser jag när jag passerar
med spårvagn på väg till Friskis&Svettis. Jag har börjat
träna där eftersom jobbet består mycket av sittande framför dator. Kroppen används inte till vardags. Så är det för
många av oss. Vi tillbringar vår tid i en stol framför en
skärm och de dagliga stegen leder till personalrummet
vid lunch, samt fram och tillbaks till bilen.
Vi kompenserar (i bästa fall) med träning. Köper årskort och rätt kläder. Dyra skor. Stegräknare. Styrketränar
i maskiner. Man kan undra vad våra förfäder skulle tyckt
om begreppet indoor walking? Eller om att på stillastående cykel i liten lokal tillsammans med 20 andra svettas i pseudobackar med flåshurtiga instruktioner och hög
musik i högtalarna? Alla gymmen runt om i stan kompenserar för dyra pengar för våra 40 timmars orörlighet
per vecka, för att vår vardag inte innehåller det kroppen
är gjord för. Ofta tar vi bilen dit, annars är det svårt att
hinna med.
På apoteken och i hälsokostbutikerna kan vi också,
dyrt, kompensera för att maten vi äter inte ger oss det vi
behöver. Vitaminpreparat, mineraler, kosttillskott – branschen omsätter svindlande summor. Liksom läkemedelsindustrin i stort – där kan vi snacka kompensation big
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time.
Stressad? Varsågod, här har vi blodtrycksmedicin,
kolesterolsänkare, betablockerare, blodförtunnande, vattendrivande och så lite kalium till det. Losec mot sura
magen, muskelavslappande mot nackvärken, och huvudvärkspiller av olika sorter. Plus hela arsenalen av psykofarmaka om väggen och depressionerna börjar närma sig.
Övervikt? Bantningsmedlen står uppradade på hyllorna, tillsammans med fastepaketen och lyckas inte det
finns det annan medicin. Och operationer; magsäckssnörpning är effektiv. Köerna ringlar till dem.
Allergisk kanske? Nu kan man handla en hel del av
medicinerna mot det i matbutiken, bekvämt och bra. Och
på recept finns det tyngre artilleriet mot nästäppa, tilltäppta luftvägar och kliande utslag. Tur det, tur att cortison finns, men ”synd att det behövs” som någon sa om
parfym. Som för övrigt orsakar allergi, det också.
Först skapar vi oss en tillvaro som gör oss sjuka, sedan
kompenserar vi med diverse medel. Först föser vi ihop
tiotusentals djur i djurfabriker, med gener som skall garantera snabb tillväxt men som innebär stora risker för
sjukdom och smittspridning, sen kompenserar – förebygger - vi med antibiotika . En del länder använder fortfarande regelmässigt antibiotika i djurfoder – det gör att
djuren växer snabbt och bra.
Först odlar vi i gigantiska monokulturer grödor som
kräver bekämpningsmedel, där jorden konstgöds och utarmas, vilket bland annat leder till sämre näringsinnehåll,
och så kompenserar vi med vitamintillskott.
Gratis är den inte, kompensationstillvaron. Den hål-
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ler hjulen igång, kanske några skulle säga. Det kostar
pengar, egna och gemensamma, att ta hand om oss och
våra brister och krämpor. Det innebär att vi jobbar mer, vi
kanske måste jobba heltid eller mer för att det hela skall
snurra. Vi bör göra det, tycker politikerna (och vissa vill
det, andra måste). Alltså: mer stillasittande för många –
för andra mer kroppsligt slit, mer stress, mer snabbmat,
mer tröstkonsumtion för att vi är trötta och värda det,
mer soffa, mer TV...Resonemanget är inte helt utan hål,
men åt det hållet drar det.
En kompensatorisk cirkel. Var det dit vi ville?
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Motvind och samtalsdans
Du vet säkert hur det känns när du pratar om något
som engagerar dig. Du vill verkligen nå fram, få dem som
lyssnar att förstå, du kanske till och med har förberett dig.
Och så när du står där och talar, så ser du plötsligt hur
orden ringlar som rök i rummet, ut i luften. De tunnas ut
och försvinner. De tycks inte ha letat sig in i någon. Ingen
tar emot, ingen reagerar, kommenterar eller sänder något
tillbaks.
Så känns det för mig ibland, som att jag talar ett främmande språk. Möjligen känner en eller annan föreläsare
igen sig.
Lyssnande i sig är en bristvara idag, många av oss är
inte världsmästare på det. Det är så mycket man själv vill
säga. Eller så ryms det inte mera i den informationstäta
luften. Jag vet inte.
Men det jag menar är när man tar upp saker som inte
platsar i rummet. Eller har en så krokig vinkel att de inte
når fram. Lite krävande, kanske. Orka, som de unga säger.
Fast jag är nog för lat och/eller för konflikträdd för
att stå i motvind och prata. Motvinden känns så mycket,
och så direkt är den så att håret liksom blåser rakt bakåt.
Hjärncellerna kan börja virvla och tumla i draget och till
slut vet jag varken ut eller in. Eller så blir jag arg så det
blixtrar och då kan det också bli stockning i huvudet. Det
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har säkert sin förklaring i gener och miljö, men ack, vad
jag beundrar somliga som bara lugnt fortsätter, som avrunna gäss. Inte ett irriterat tonfall, de bara går på. Politiker går på kurs för det där, att bli medievana, att kunna
svara på frågor utan att svara på frågor eller göra utfästelser, jag vet. Det verkar vara bra kurser.
De har sina kompisar också. De som hejar på, som
skriver tal, som backar upp. Ensam är inte stark ens om
man har gått på kurs. De som helt gått sin egen väg, fortsatt fast ingen lyssnat eller brytt sig under deras levnad,
de är antagligen inte så många. Men de finns och ofta
skriver de, det funkar bättre om man är mot strömmen,
för när orden tunnas ut till intet eller bara studsar tillbaka
är det bra att skriva.
Men jag älskar samtal som är som en dans, som en
vän beskriver dem. Samtal som böljar, huvuden som böjs,
kroppar som lutar sig framåt för att bättre uppfatta det
som sägs. Eftertänksamma svar, hjärtan som vågar öppna
sig, frågor och följdfrågor, vindlande stigar som man undersöker tillsammans, nya tankar som inte stöts bort utan
knådas och undersöks.
Det finns en scen i filmen Mannen som kunde tala med
hästar, som ger mig rysningar av välbehag. Tom Booker,
själva hästviskaren, spelad av Robert Redford, har försökt
få Scarlett Johansen, alias Grace, att berätta hur ridolyckan gick till, den som ligger till grund för hela berättelsen och som skadat henne och hennes häst så illa. Hittills i filmen har hon inte klarat av att redogöra för det,
men plötsligt, i Tom Bookers kök, när han står och steker
ägg, så börjar hon prata. Kameran fångar in hur Tom hej-
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dar sig mitt i en rörelse, stänger av spisen och sätter sig på
köksstolen intill Grace. Han har fullt fokus på henne. Han
lyssnar med hela kroppen. Och hon stärks och vågar leta
sig in i det svåra. Hon öppnar och han hjälper henne hålla
öppet, genom att vara där, helt och fullt.
Det är en underbar stund. En terapeutisk session.
Undrar om våra nervbanor inte är lika mottagliga för
den typen av kontakt som för beröring. Jag tror det.
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Vi äger ingenting
Jag hade en gång en häst. Det var ofattbart att jag vågade ge mig på ett sådant projekt, men ibland känner
jag mig oövervinnerlig och stärkt av andras mod. Människorna i stallet där jag hade tänkt att ha hästen var ju
vanliga kontorister och lärare och socialarbetare, varför
skulle inte jag kunna? De rörde sig så självklart där inne.
De vägde upp ensilage, de laddade små hinkar med kraftfoder, de mockade och hjälptes åt att ta ut och in hästarna,
och de sadlade och red iväg längs skogsstigarna, som den
naturligaste sak i världen. År efter år, dag efter dag höll
de på så. Jag tittade storögt på. Jag klappade mjuka mular, kände hur stressen rann av mig och jag lyssnade på
min kompis som sa ”det är så bra, då kommer man ut på
landet en stund varje dag”. Där satt den. I oktober 2003,
när jag just återkommit till mitt gamla Göteborg, trivdes
men hemsöktes av längtan till det gröna, så satt den repliken som en smäck. Det började pirra i mig. Jag som alltid
älskat hästarna och hästlivet, även om jag aldrig prövat
att ha det i vardagen. Jag som ett par månader tidigare
hade ridit i Norge igen, efter ett långt uppehåll och blivit
tårögd av islandshästens trygghet och förmåga att ta sig
fram över myrar och fjäll. Jag som gillar att ta i, njuter av
doften från hö och sadlar.
Våren 2004 fann jag en liten brun en med krusig pann-
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lugg och stora ögon. Hon var inte alls som jag tänkt. Jag
skulle ha en trygg rejäl valack som inte bangade för något
och som kunde bli en kompis på skogsturerna. Istället föll
jag för ett sto, med massor av egen vilja, skraj för vattenpölar och för en massa annat, men lätt som luft, snabb
som vinden. Min Móra. Antagligen var de glada att hon
for, ridskolan som sålde. Hon hade visst vält av folk till
höger och vänster bland träden, när hon hoppat till. De
undrade säkert hur det skulle gå för oss – medelålders
tant med ridvana långt tillbaka i tiden, inte alltför modig och så detta kvicksilver. Jag kunde inte ens få upp
henne på transportsläpet, eftersom hon kände min nervositet. Med stallflickan gick det bra… Transporter skulle
sedan bli ett rött skynke för oss båda, och det som till slut
knäckte mig och nästan tog livet av hästen. Men det visste
jag inte då. Jag körde försiktigt de åtta milen till Göteborg,
genomsvettig, kände mig som jag for hem från BB, registrerade minsta ljud och skakning från släpet.
Stolt och rädd ledde jag henne längs den gropiga
grusvägen mot hennes nya tillvaro. Och min. Kraftfoder
var inköpt. Lädret i huvudlaget var stelt, bettet skinande
blankt. Sadel hade jag inte skaffat än, man måste ju prova
sådana. Ryktborstarna var sprillans nya och rena och låg
redo i en röd spann. Min flickdröm hade gått i uppfyllelse. Móra släpptes i hagen med de andra stona, som efter
några spända timmar nådigt fördrog henne efter att ha
satt henne på plats.
Fenomenet Agneta, stallchefen, fick mig lugn. Hon har
den förmågan, hon ser aldrig problemen, bara de möjliga
lösningarna – hon är en läromästare, och har stövlarna
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djupt nere i mylla och hästskit, hon har haft häst i många
år och vet hur det är.
Men det visste inte jag. Det var mycket som vällde
upp under den tid jag hade Móra. Hon utmanade mig.
Hon var känslig och smart. Hon lät sig bara motvilligt
fångas. Hon hoppade och for och vägrade en dag att låta
sig ridas mot stallet. Hon fick spader i skogen. Hon var
den vackraste och den roligaste hästen jag ridit. Hon töltade så fint, hon var pigg, hon hade turbogalopp, hon fattade och lärde sig snabbt. Hon lärde mig en massa. Och
när jag vankade upp mot stallet från busshållplatsen en
dag i skymningen och såg henne i hagen, så kände jag
ända in i själen: Hon är inte min. Hon är inte någons. Jag
är hennes människa en stund.
Det var ett ögonblick av ödmjukhet inför det stora. Vi
äger ingenting.
Hur det gick sen? Jo, det var berg och dalbana, från
förvissningen om att det här var det bästa jag gjort, till att
jag kände mig så otroligt otillräcklig och att det inte fanns
någon tid till något annat än att antingen jobba eller transportera mig till stallet. Sedan hände det hemska – hon fick
spader i transporten när vi skulle på kurs och hoppade
över främre bommen, slog en kullerbytta och blev hängande i grimskaftet. Vi fick loss henne, tack Moa, och hon
klarade sig utan men, mirakulöst nog, men jag var tillintetgjord och förtvivlad. Gammal maktlöshet vällde fram,
minnen av en annan katastrof och den händelsen var nog
början till slutet av mitt hästägande. Jag kände mig för ensam om ansvaret, för osäker, och för splittrad. Ville så väl
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med henne, men tid och pengar tröt. Och jag ville hinna
med andra saker också. Under stor vånda bestämde jag
mig för att sälja henne. Tårar rann när hon for.
Nu har hon andra människor och hon har det bra. Jag
hälsar på henne ibland. Min Móra är alltid min Móra,
men var det egentligen aldrig. Vi äger ingenting.
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Händers heliga arbete
Du vet det, du som sett en älskad försvinna ut i det
okända. Du vet hur fantastiskt tomt det blir och hur det
som alldeles nyss var en människa med egenskaper och
egenheter och doft och djup och sår och minnen och livskraft plötsligt inte är där längre. Kroppen är lämnad och
redo att återgå till jorden.
Vi vankar hemåt, kanske med en erbarmlig påse i näven med lite kläder i. Ser oss omkring i det som varit ett
hem åt oss eller kanske åt en gammal förälder eller, ve
och fasa, en ung människa och det är lika själlöst det. Alla
våra saker, fåtöljen där han brukade sitta, sängen där vi
låg, de är de döda ting de är, och ingenting annat.
Så futtigt, så hånflinande lite, skrev jag i min dagbok,
om Rogers kläder och tillhörigheter som plötsligt var allt
som återstod. Några videokassetter där han rör sig och
pratar, några foton. Inget mer.
Så småningom kunde jag uppskatta att i alla fall det
fanns och vissa av hans ägodelar blev symboler, viktiga
att bevara och vårda. Resten fanns i våra samtal om honom och i de skattkistor med minnen som vi bar inom
oss. Och ibland, ibland svävade hans ande genom rummen där han gått, över ängarna där han sprungit en gång.
Just de här ängarna besökte vi försommaren 2009.
Hans farföräldrars gård, som vårdats ömt av hans far-
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bror, skulle säljas. Möbler och husgeråd skulle fördelas
mellan släktingarna. Farbrodern, Åke Magnusson, som
nått hög ålder insåg att han inte längre mäktade med att
sköta huset och markerna och sig själv – utedass har sina
sidor – och var nöjd med att bo på servicehus. Vi gick
runt bland femtiotalshyllorna, strök med händerna över
ett vackert intarsiaskåp, tittade på de enkla korgmöblerna
som alltid stått på verandan, fann broderade handdukar
i skåpen, foton och gamla julsaker. Valde de prylar som
vi kände mest för, drog lott om det som flera ville ha. Det
var värdigt och farbrodern kunde berätta om vi ville veta
mer om någon av sakerna.
Men det vackraste fanns ute i ladan. I prydliga rader
hängde de där, hackorna, greparna, räfsorna, spadarna,
liarna. Med blankslitna träskaft, använda gång på gång
på gång i trädgården och på åker och äng, där han levt sitt
liv och där Roger och hans systrar lekt. Vi lånade dem en
tid i början på 80-talet när vi fick en bit land att odla på.
Farfadern hade säkert brukat dem också och kanske bytt
något skaft när det brutits. Somliga av dem var specialfixade av farbrodern. Han hjälpte sin far, som på 20-talet
fått tre fingrar bortsprängda på högerhanden och som
inte kunde jobba som sprängare längre utan måste försörja sig på det lilla lantbruket.
Redskapen var vårdade, jorden borttagen efter varje
gång och de hade sina platser i ladan. Så långt från slit
och släng man kan komma. Det var mycket vackert och
mycket sorgligt, att de nu skulle skingras och försvinna.
De hade lagrat minnena av en annan tid.
Händers heliga arbete, precis som det nogsamt bro-
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derade ”Anna” på kökshanddukarna. Så kan saker få liv.
Ändå så tydligt; vi äger ingenting, vi bara lånar. Det är
kärleken som andas liv i det vi omger oss med, och den
räcker inte åt hur mycket som helst.
Åke Magnusson, pensionerad målare
och hemmansvårdare
Åke Magnusson föddes 1922, näst yngst i en syskonskara på fyra. Han växte upp på det lilla hemmanet i Skogome på Hisingen, som hans farfar en gång köpte, och
kom att stanna där i 87 år. Enda gången har var borta från
hemmet var en period under krigsåren, då han var infanterist i Uddevalla. Därifrån återvände han, fick arbete
som målare och blev föräldrarnas stöd på gården.
- Pappa sprängde bort tre fingrar på höger hand och
miste synen på ena ögat när han skulle kolla en dynamitgubbe som inte smällt som den skulle. Sedan kunde
han inte jobba som sprängare mera, berättar Åke. De var
tvungna att försöka livnära sig på jordbruket.
En högernäve med bara tumme och lillfinger kvar tarvar lite anpassning av redskap. Åke hjälpte till med det,
han fixade till lien så att den fungerade för Henry att slå
ängarna med och han tillverkade en speciell hålgörare för
potatisen när den skulle i jorden.
-Vi sålde grönsaker och bär på Skanstorget, säger Åke.
Pappa cyklade med kärra över Hisingsbron. En gång
mötte han en man som köpte alltihop på ett bräde, så han
slapp cykla hela vägen. Då vände han nöjd hemåt.
De hade också en häst under några år, ett sto som hette
Sonja och som användes när de skulle till torget. Annars
bestod gården av ett par kor och några höns. En gris göd-
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des upp då och då.
Anna Magnusson, Åkes mor, var en godhjärtad men bestämd dam, som var med och startade den socialdemokratiska kvinnoklubben i Säve. Själv var Åke aktiv i SSU.
Det var där han träffade kompisar, de umgicks på Folkets
Hus.
Anna dog 1960 och Henry gick ur tiden 1975. Åke
stannade i Skogome, underhöll och vårdade hus och marker. Men några moderniteter blev det aldrig, han levde
med utedass och for till badhuset och duschade.
- Det blev aldrig av att bygga badrum, jag visste inte
var jag skulle göra av det, berättar han. Utedasset har aldrig varit några problem, det jag gav ifrån mig har använts
på markerna.
Efter två hjärtinfarkter insåg Åke att hans gärning på
hemmanet var avslutad. Han fick ett rum med pentry på
ett äldreboende i Kärra, där han en gång gick i skolan, och
han är nöjd med det.
- Mat får en och de städar. Och jag kan gå ut och gå så
mycket som benen orkar. Jag är nöjd.
Säger mannen, som är sinnebilden av förnöjsamhet
och som en gång myntade uttrycket:
”Bäst en går här och velar, e en dö.”
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Lust och skaparkraft
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Underbara Bodil
Nu har jag läst Bodil Malmsten. Och blivit indragen i
hennes rytm, hennes bilder av livet och världen och jag
läser så som det känns att hon skriver – snabbt, med en
penna som flyger över papperet. Så är det säkert inte.
För ofta skildrar hon ju motståndet att överhuvudtaget
forma orden. Att det där med skrivandet är en tyngd, en
plåga, ett ok. Så ofta beskriver hon det att jag blir grinig
– men för djävulen, skriv inte då, människa! Vem tvingar
dig? Och res inte hela tiden mellan Frankrike och Stockholm om det är så ångestfyllt. Och...
Primitiv reaktion, från djupet av min Kortedala-själ,
men Bodil Malmsten är den hon är och hon vågar låta
sig vara det och vi bjuds in och det är underbart. Och så
förstår jag ju att hon måste skriva. Hon är en skrivare, det
är livet hennes och då måste man ju slåss.
Jag plöjde Kom och hälsa på mig om tusen år på två timmar och satt sen och strök med handen över det osannolikt vackra bokomslaget med silver och snodd och relief
och ljusblått band som bokmärke och tänkte att det måtte
ha kostat skjortan även om boken är tryckt i Kina.
Men hon är värd det, Bodil Malmsten, värd all relief
i världen. För att ögonen vidgas och nya tankar gödslas.
För de plötsliga skratten som bubblar upp i ensamheten,
för den livskraftiga oemotståndliga mixen av tv-serier
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och Majakovskij, för hennes klarsynta blick på kvinnan.
På mig.
Hennes mättnadskänsla för alla gubbar som skrivit
och skrivit och skrivit roman efter roman och format världen och klampat fram. Still do.
Tack, kära Malmsten, igen.
”För trött på att inte skriva mina stora romaner, för
trött på att ha allting kvar när jag dör, för trött på att ta
med mig de romanerna i graven.
I vargtimmen skriver jag, det har kvinnor alltid gjort
när de inte haft tjänstefolk eller varit gifta med Leonard
Woolf. Skrivit eller tagit livet av sig.
Kvinnor är som de är, kvinnor ändrar sig inte – envist
skrivande och ihärdigt tagande livet av sig.
Så många kvinnogravar med så många oskrivna romaner på kvinnoromanernas superkyrkogård.”
(Bodil Malmsten)
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Kreativitetens källor
Kära älskade medmänniskor. Vi som har fått livet här
på Jord, bland allt annat liv. Vi som kan leva i öknar och
på isvidder och i skogar och på öar, i Karesuando och i
Kairo. Vi som är nykomlingar och ändå har lyckats sätta
vår prägel på den här planeten så till den milda grad. Vi
med de här händerna som. Och den här hjärnan som. Och
förmågan att förmedla och kommunicera. Och sjunga.
Tillsammans, i stämmor. Spela tätt noterade stycken på
fiol och piano. Och skriva! Och läsa det vi har skrivit! Små
märkliga krumelurer på papper betyder något för oss,
målar bilder inuti våra huvuden.
Bävrar bygger dammar och myror myrstackar. Fåglar
formar sina bon och sjunger sina sånger, de är alla skapande varelser, var och en på sitt vis, men människorna!
Brooklyn Bridge och pyramider, Notre Dame och rymdraketer, de sköraste spetsar och det finaste porslin, doftande
bröd, penicillin, skördetröskor och toalettstolar. Datorer.
Atombomber också, och annat djävulskap. Taggtråd och
minor. Koncentrationsläger och tortyrkammare. Det är
ingen ände på vad den mänskliga hjärnan kan få för sig
och vad de mänskliga händerna kan få till.
Var kommer de ifrån, alla våra idéer? Det är en grandios filosofisk fråga.
”Mystiker, matematiker, poeter, författare och dröm-
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mare berättar alla för oss att deras visioner kommer
till dem från till synes ingenstans, när de inte försökte
prestera eller imponera. Någon kan promenera i trädgården, en annan stå i duschen, en tredje kan sitta tyst och
titta på regnet när plötsligt insikten eller visionen kommer som ett stjärnfall genom medvetenhetens rymd.”
(Catherine Ingram)
De av oss som brukar sin skaparkraft till exempelvis
måleri eller musik har säkert någon gång undrat ur vilken källa bilden kom, eller hur det gick till när sången
plötsligt bara fanns där. Det kan kännas som att allt fanns
klart, vilande i ens inre och att det bara gav sig till känna
utan att man själv hjälpte till särskilt mycket. Eller som
att någon placerade det framför fötterna på oss och det
var bara att varligt plocka upp och teckna ner. Och vad
händer egentligen när ett ord eller en melodislinga eller
en vindil över vattnen eller ögon som möts triggar igång
skaparlusten?
Kanske får vi aldrig veta och kanske är det bäst så. Det
stora mysteriet talar, och vi är alla kanaler, eller kan bli
det, var och en på sitt vis. Jag är säker på det och jag är
säker på att vi skulle må så mycket bättre om vi öppnade
oss för möjligheten. Uttryckssätten är oändliga, våra förutsättningar olika, men alla har vi lusten där, djupt inom
oss. Det kan komma som en ny maträtt, en kryddkombination som vi aldrig prövat förr. Det kan komma som en
stickad strumpa på en lyktstolpe. Som en innovation på
jobbet eller en finurlig lösning på lampupphängning.
Hela vår tillvaro bygger på idéer och nya idéer som
bygger vidare på dem. Vi står på varandras axlar. Utan
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Dylan skrevs inte de sånger som skrivs idag. Utan Woody
Guthrie hade Dylan inte skrivit som han skrev. Men alla
har vi någon unik kombination som bara vi kan uttrycka.
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Levande liv
Våren 2009 startade jag en skrivarcirkel i mitt vardagsrum. Anledningen till det var att jag själv är svårt skrivberoende och att jag tror på skrivandets kraft som helare
och sorterare och hjälpare. Och så är det roligt! En annan
orsak var att jag ville fylla mitt hem med något mer än
mig själv och mina vanor. Lägenheten är inte jättestor
men nog rymmer den några till, i alla fall en eller annan
kväll i veckan.
Så vi startade cirkeln Levande liv, fem kvinnor och jag.
Några hade prövat att gå på skrivarkurs, någon skrev
dagbok emellanåt, någon var bara nyfiken.
Jag var inspirerad av Julia Cameron, vars kreativitetsstärkande böcker jag funnit i New York och sedan upptäckt igen här hemma. Hon är en sann peppare när det
gäller skrivandet som uttryck, här är ett stycke ur hennes
lilla bok Skriva för livet:
”Att skriva är inte enbart ett sätt att smälta livet utan
också att omvandla det, som med alkemi. Det är ett sätt
att förvandla det som händer med oss till något som går
in i våra erfarenheter. Det är ett sätt att förflytta oss från
det passiva till det aktiva. Vi må fortfarande vara offer
för omständigheterna men genom att vi förstår dessa omständigheter, kan vi placera in dessa händelser i det sammanhang vårt pågående liv ingår i, det vill säga det liv vi
”äger”. Att äga någonting betyder också att känna ansvar
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för det. Det betyder att acceptera ansvar, eller att svara
an mot något. När jag skriver om mitt liv innebär det att
jag svarar an mot det. Därigenom kan jag också känna ett
ökat flöde, större centrering, en ökad aktivitet. Man blir
mer medveten. Varje dag, varje liv, är en serie val och när
vi använder skrivandets lins, för att se på våra liv, kan vi
se våra val.”
Vi brukar läsa ett stycke Julia C när vi ses, för att komma igång. Och sen är vi fångna i skrivandet, som består
av olika övningar, som antingen kan få en startrad, ett
ord som skall ingå, eller ett ämne. Vi prövar diktformen,
haikun och vi skriver gemensamma historier, några rader
var. Ibland får ett musikstycke inspirera, ibland en bild.
Några gånger har vi träffats ett lite längre pass och då
har vi haft avspänningsövningar och dansat de fem rytmerna. Sedan har känslorna som dansen gett skildrats i
skrivandet. Ibland går vi tillbaka till barndomsminnena,
ibland skriver vi brev till oss själva.
Vi läser för varann efter varje övning, tar del i varandras tankar och krumsprång, skrattar och gråter en skvätt
nån gång. Sen dricker vi te och käkar hembakt bröd.
Det är vackert, vardagligt, opretentiöst och förlösande. Och viktigt.
Att skriva sin egen journal var en idé jag fick när jag
gick en halvfartskurs om hälsa och livsrytm på Museion
i Göteborg. När vi blir sjuka tappar vi ofta rodret och är
tvungna att överlämna oss till dem som vet bättre. Våra
kroppar objektifieras, görs saker med som vi inte alltid
begriper utan bara tvingas finna oss i. Det är inte säkert
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att nog med tid och känsla finns hos sjukvårdspersonalen
för att se varje person. Vi reduceras och skildras i fattiga
journalanteckningar med många förkortningar och för
oss obegripliga ord.
Jag tycker att det i varje sängbord på en canceravdelning, till exempel, skulle ligga en skrivbok och en penna,
som man kunde använda för att skriva en alldeles egen
journal. Det är mycken väntan på sjukhus, mycket tid att
ta sig igenom. Även om orken inte alltid finns, så tror jag
att en stunds skrivande då och då skulle hjälpa den, som
plötsligt fått sin livssituation så förändrad, att sortera och
bearbeta och behålla sitt jag och sina upplevelser. Man
kan fortsätta när man kommer hem, under rehabiliteringstiden, kunna följa toppar och dalar, få ur sig hopp
och svärta.
Det kanske inte passar alla, men många, tror jag.
Och det allra bästa vore om sjukhusmiljön och rehabiliteringen var tätt kopplad till naturen också, som det
var förr. Att det självklart fanns parker på sjukhusområdet. Att människor kunde träffas i grupper i vacker miljö
för att läka. Då kunde skrivböckerna vara med också,
och skissblock och färger, och musik skulle finnas, eller
ljudinstallationer. Sådana som Olle och Åke gör. Mer om
det snart.
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Vardagsparadis
En del av Paradiset måste väl ändå bestå av ett bokkafé? Eller flera?
För mig är det konceptet optimalt – hylla efter hylla
fulla med doftande böcker, med brevpapper, skrivhäften,
dagböcker, pennor och så mitt i alltihop ett fik! Det är ju
en fenomenalt bra idé. Jag har en drömbild av ett bokkafé,
som är en mix av mysiga fik jag besökt här och där i landet och världen; roliga möbler i blandad kompott, konst
utställd längs väggarna, corny udda prylar, begagnade
böcker, nya böcker med stor bredd, gärna musik också
och så de vackraste skrivböcker och ekologiskt bröd till
fairtradekaffet. Just den kombinationen har jag väl ännu
inte sett, men det kommer nog. Både fina lilla Pocket
MedMera på Kapellplatsen och Akademibokhandeln vid
Kungsportsplatsen i Göteborg, är favoritoaser för mig.
Sen är det ju biblioteken. Sådana finns det också i Paradis, det är jag helt säker på. Vid sidan av cykeln, musiken och pennan och en del annat är väl biblioteken något
av det mest genialiska som människan kommit på? Ett
helt hus fullt av skatter. Samlad visdom, fantasi, kunskap, drömmar, sagor och levnadsskildringar. Allt ryms
och gratis är det, eller snarare, betalt ur vår gemensamma
kassa. Och, ni som makten haver: Rör inte mitt bibliotek!
Det är en av ytterst få, nästan inga, mötesplatser där
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man inte behöver ta fram plånboken. Där kan man bara
vara. Ströva runt bland hyllorna, sitta och studera i tystnad om man vill. Söka och finna in real life eller på nätet, upptäcka böcker som Älskade trasmattor och Dårskaper
i Brooklyn. Skivor finns det också och filmer och ladda
mp3-spelare kan man.
Där får vi rum. Där får vi låna varandras mästerverk
och ta del av varandras livsöden.
Det är att ta vara på resurser, må biblioteken leva för
evigt, utvecklas, utmana och välkomna nya medborgare
in i den mänskliga värmen.
Kerstin Ahlén, bildkonstnär, sjuksköterska och folkhälsosamordnare
Om Kerstin Ahlén fick bestämma skulle förskola och
skola vara miljöer som uppmuntrar kreativiteten hos
barn och unga, och inte enbart som individer utan också i
kollektiv anda. I samhället i stort skulle tempot dras ner,
så att det finns tid för reflektion, skapande och kritiskt
tänkande. Och plats för dem som inte följer mallen.
- Som det är nu uppmuntras de människor som ställer
in sig i ledet och går i de förväntade spåren. Effektivitet,
produktionssnabbhet, konsumtion och konformitet värderas högt. De som har makten idag kallar det för frihet,
men jag ser mest likriktning.
Kerstin och jag har just intagit våningssängarna i det
spartanska rummet på Österlen. Vandrarna har funnit ett
hem för natten i det gamla huset i Södra Mellby, som under resten av året är en skola för Inez, Hugo, Irma, Ella
och Felix med flera – namnen står vid handdukskrokarna
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i badrummet. Vi har gått från Brösarp, över de mjuka
kullarna, tagit fel väg, tagit rätt väg och lyckats slippa
fästingar, som det verkar. Vandrat över Vitemöllas sandstränder till Kivik, och så unnat oss bussfärd sista biten.
Benen är trötta. Imorgon skall vi vidare till Baskemölla.
Nu ber jag Kerstin att berätta om sin syn på vad ett gott
liv är och hur hon arbetar med det i vardagen.
Vad är hälsa för henne?
- Åh, det är ett vitt begrepp, som handlar om fysiskt,
psykiskt, socialt och andligt välbefinnande. En del av det
ännu bredare begreppet livskvalitet. En individuell upplevelse, en resurs i vardagen.
Och ohälsa?
- Det är också en självskattad individuell upplevelse
och handlar inte om sjukdom. Det är att inte känna välbefinnande. Det är mer en känsla av obalans och disharmoni.
Vad är viktigt för att känna välbefinnande?
Kerstin svarar snabbt, hon har tänkt igenom det här.
- Det är att ingå i något större, i en social gemenskap,
att livet känns meningsfullt. Att man är älskad, bekräftad
och sedd oavsett ålder, oavsett kön, i dialog och samspel
med andra.
Kerstin tycker att skulden för att människor inte har
ett gott liv i Sverige idag läggs alltför mycket över på individerna själva. Det är ett elitistiskt samhälle – man får
skylla sig själv om man inte tar sig in eller tar för sig. Och
att inte räknas med, inte få vara med, det leder till en
känsla av ensamhet.
- Det är förödande, konstaterar hon. Särskilt för unga.
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De bjuds inte in till vuxenlivet. Samhället ska se till att det
finns plats, säga: ”Vi räknar med dig, vi har väntat på dig,
välkommen in!”
I ett gott, mänskligt samhälle skall också finnas tid att
reflektera – dagens tempo gör människor sjuka, menar
Kerstin. Mer slow liv vill hon ha.
Hur ser hennes egen tillvaro ut, då?
Hon rycker lite på axlarna där i furubingen på Mellby
skola och rättar till kudden bakom ryggen.
- Jag är också med i spelet, i ekorrhjulet, det är svårt
att värja sig. De manliga strukturerna är svåra att hantera som kvinna. Det är en koloss att slåss mot. Genusperspektivet är viktigt, vi måste diskutera vilket samhälle vi
vill leva i. Våga prata klarspråk.
När Kerstin håller i trådarna för arrangemang kring
hälsa kopplar hon gärna in kulturen. Det öppnar sinnena
och hänger intimt samman med livskvalitet.
Hon har själv just återvänt från en skrivarverkstad i
lilla byn Lendas på Kreta, där Svenska Kulturcentret varje
sommar samlar människor som är sugna på att skapa; fotografera, skriva låtar, inta en scen, sjunga i kör eller måla.
Hon har varit där fem gånger och prövat flera olika former av skapande. Vad är det som drar henne dit?
- Jag får kontakt med det som finns slumrande i alla
människor, vårt skapande inre, det lekande barnet. Inte
alltid så mycket genom lärare och tekniker, utan mest genom att spegla mig i andra och genom grupprocesser. Vi
hjälper varann. Vi bekräftar och ser och tillåter varandra
att vara autentiska.
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Kerstin tycker inte det är så viktigt vilket uttryck vi
använder eftersom de utgår från samma kärna. Man behöver inte vara duktig eller bli proffs, menar hon, utan
det viktiga är att vidga sin blick och sin horisont och att
känna samhörighet med andra. Och om man själv prövar
på sång, akvarell, skrivande leder det också till större
intresse att gå på utställningar och konserter.
Hon lever länge på sina Lendas-vistelser. De, tillsammans med körsången, krokin och skrivarcirklarna under
vinterhalvåret behövs för att klara vardagen.
- Det är svårt att jobba med folkhälsa, det kan uppfattas som flummigt, av politiker och chefer. Vadå helhetssyn och sammanhang, vadå inre lekande barn..? De vill
ha hårddata. De vill ha siffror över definierade folksjukdomar och snabba resultat. Om många tjejer sover dåligt
och har tryck över bröstet, så är det för otydligt, inget
att prioritera. De lägger det på individplanet – ”de får
väl skärpa till sig!” Resonemang hur det är att vara ung
kvinna i det här högpresterande samhället platsar inte i
plenisalarna.
Säger Kerstin, trampar lite med de ömma fötterna,
sjunker längre ner i vandrarhemssängen. Det är dags att
sova. Imorgon skall vi gå ett par mil till.
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Världens ljud
Olle Niklasson och Åke Parmerud driver tillsammans
ett företag som ägnar sig åt att designa ljudmiljöer. De
är musiker båda två och fick för några år sedan idén att
koppla ihop naturljud och musik med arkitektur. I Nääs
fabriker i Tollered utanför Göteborg gjorde de sin första
installation och det låter där ännu, i korridorer och kontor. Nu har de ljudsatt sjukhusbibliotek för barn, ett par
skolor, ett avspänningsrum i ett äldreboende, ett nybyggt
hotell i Göteborg…
”Det är lättare att byta ljud än att måla om”, som Olle
säger.
I två klassrum i Lilla Samskolan ”har taket lyfts av”.
Läraren uttrycker sig så när hon skall beskriva vad det
innebär att skönja fågelsång i rummet under dagarna,
även i mörkaste januari. Barnen gillar det och när det blir
för stimmigt i klassen kan läraren påminna om fåglarna –
”hör ni dem?” frågar hon och larmet dämpas.
På äldreboendet har rummet med dämpade österländska klockklanger och naturljud inneburit att demenssjuka
kommit till ro. Några har börjat berätta minnen. I Hotel
Avalons frukostmatsal kan man sätta sig i en fiktiv syrenberså och avnjuta fågelsång och klockklanger.
Kanske fler sjukhus och vårdinrättningar skulle anamma Olles och Åkes idéer? Tänk att få vakna efter en operation till mjuka melodiska slingor och trastsång eller att
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få vila omgiven av spröda klanger när tröttheten är tung.
Att få sätta sig i en ljuddusch en stund och njuta, kanske
med utsikt över en trädkrona.
Jag tror att vårdtiderna skulle kortas, läkning gå snabbare
och människorna skulle helas, oavsett hur sjukdomen
fortskrider. Att det går snabbare att läka efter en galloperation om man har utsikt över en park jämfört med om
man tvingas stirra in i en husvägg, det finns det bevis på,
det är evidensbaserat, som forskarna säger. Lägg till lite
naturljud och patienterna kanske kan ”ta sin säng och
gå”, stärkta och lugna.
Tystnad är också något att sträva efter. Den värld vi
format är ju nästan aldrig tyst. När jag skriver det här på
min lilla vädringsbalkong, en välsignad junimorgon med
klarblå himmel, hör jag takarbetarnas verktyg, det sågas i
plåt, det slamras, det bankas och allt detta - som för övrigt
pågått konstant på taken i kvarteret i ett halvår - överröstar nästan helt det eviga brummandet från ventilationsanläggningen. Det hörs mest på kvällarna. Tack och lov vetter min balkong mot gården, så trafikljuden hejdas. Går
jag utanför porten brusar biltrafiken på Engelbrektsgatan
och spårvagnarna viner och plingar nere på Vasagatan.
Tystnad. Guld värd, och sällsynt. Ljudfria områden
håller på att inventeras i Europa och de är inte många.
Nästan överallt tränger sig människoljuden in. Det är
tveksamt om det var så vi ville ha det. När man frågar
folk i olika åldrar om vilka ljud de tycker om och vilka
de inte tycker om, och radar upp det i två spalter så finns
nästan alltid fågelsång, vågskvalp och trädsus i gillarspalten, medan borrmaskiner, flygbuller och tutande bi-
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lar finns i den andra. I föreningen Ammot (Artister och
musiker mot tinnitus) har vi arbetat i flera år med det här.
I ett projekt med 12-15-åringar som hette Lyssna till vad
du hör, så fick eleverna den här frågan och svaren blev
ungefär enligt ovan. Men en kille tillade: ”Förminska inte
dataljuden så mycket eller mopedljuden för mopedljuden
är mycket bra…”
Maria Blom, sångerska och låtskrivare och projektledare, är en av grundarna till Ammot. Hon fick tinnitus
och ljudöverkänslighet efter att ha stått på bullriga rockscener i många år. En dag brast det och det började låta
konstigt i huvudet. Tidningsprassel och porslinsskrammel blev outhärdliga ljud. Hon spelar numera akustisk
musik med hörselskydd och hon är en förespråkare för en
rimligare ljudvärld.
Att värna om de små ljuden hänger ihop med så
mycket annat, tycker Maria. Hur vi tar hand om oss själva, tilliten till varann. Hur vi får bukt med stressen i livet.
I Maria Bloms vision om en rimligare ljudvärld finns
det parker för både öga och öra. Vissa tider skall trafiken runt dem vara avstängd, så att där är tyst. Fler elbilar,
bättre däck och vägbanor som får ner trafikbruset. Hårda
ytor i caféer och restauranger där ljuden studsar och far
finns inte, och inte heller bullrande kylaggregat som lägger sig i samtalen.
För buller påverkar oss på alla möjliga sätt. Anders
Kjellberg, som är professor vid Högskolan i Gävle har i
sin forskning sett att stressen ökar, blodtrycket höjs och vi
får svårare att lära oss saker.
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Maria Blom tror stenhårt på sången som ett sätt att
träna sitt ljudmedvetande, både som barn och som vuxen.
- Jag vet inte om det finns forskning kring det, men jag
är säker på att man genom att sjunga lär sig att modulera
rösten, att inte vara ”på” eller ”av” - bara kunna skrika eller viska, som jag hört vissa barn göra. Man tränar rösten
och får den att hålla och det övar också upp lyssnandet.
Att sjunga tillsammans är också en form av ledarutveckling, och det ökar tilliten att våga sjunga för varandra och
att lyssna. Mer sång i vardagen, fler samlingar med sång!
Sveriges körsångare håller säkert med – över 600 000
är de! Det säger Kjell Lönnå och han borde ju veta.
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Do it yourself
Två år före sin död tog Roger Magnusson, min allrakäraste, initiativ till att starta en kulturförening i Västra Götalandsregionen. Den fick namnet Musik & Ungdom Väst
och tanken var att unga människor skulle vara med och
påverka musiklivet i regionen – att det som skulle göras,
skulle göras tillsammans med dem, inte för dem. Empowerment. Det var ett lyckat grepp, som frigjorde medel
till ungas lirande och till projektidéer som festivaler och
turnéer. Han ler nog nöjt där uppe bland molnen. Numera
står det i kommunala och regionala handlingsprogram att
unga skall stöttas att själva skapa och driva kulturprojekt,
vara aktiva arrangörer och producenter och ges chans
att uttrycka sig konstnärligt. Göra själv. ”Av och med”,
skriver politiker och tjänstemän – tiden har hunnit ikapp
Rogers vision. Och punkens – do it yourself är precis vad
många gör numera i allt från inspelningar till nätdistribution till böcker till arrangemang.
Femton år efter att Musik & Ungdom Väst, numera
KulturUngdom, startade har tusen sinom tusen unga spelat på små och stora scener, fått stöd och hjälp att arrangera festivaler och utställningar och filminspelningar och
dansföreställningar. Jämställdhetsprojekt, konstprojekt
och internationellt arbete är igång, liksom Utopia, ett pro-
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jekt som Allmänna Arvsfonden stöder och som siktar mot
ett inkluderande kurscenter, där ”vi och dom” inte finns,
utan bara unga människor som vill gå kurser i dj-ing,
breakdance, måleri, teater med mera, oavsett kroppsform
och funktion, sexuell läggning och kön. Projekt Angeläget, som handlar om skapande kring temat mänskliga
rättigheter, har blivit en del av KulturUngdoms verksamhet.
Jag är mäkta stolt att få vara del av allt detta och över
att ha fått se det växa fram. Ibland när jag grips av stora
paniken över klimatförändringarna och havshöjning och
katastrofer i vardande, känner jag att jag borde lägga alla
mina krafter direkt där, men så sätter jag mig en stund på
en bergstopp och ser att det är ju det jag gör. Unga människor som får chansen att vara kreativa, sedda, behövda,
som kan påverka sin vardag och sina liv – det är en vacker
väg att gå mot en vettigare värld.
Stefan Edman konstaterar också i sin utredning Biffen,
bilen och bostaden att det vi borde sträva efter är mer kulturkonsumtion och mindre prylkonsumtion, det lönar sig
både för mänskligheten och för Moder Jord. Att själv vara
en del av kulturlivet, som kreatör, yrkesmässigt eller på
fritiden, är ett steg till i den riktningen.
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Världen vi bebor
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Finns det något att se vid Stenshuvud?
En medelålders man iförd skinnbrallor, svettig t-shirt
och bandana kommer stegande nerför de sandiga ängarna ner mot Stenshuvuds strand. Vi är på väg åt andra
hållet, har just haft några sköna timmar vid havet. Han
hejdar oss, lite rödmosig och frustrerad i värmen.
- Jo, ussäkta maj, säger han på gammal god göteborgska. Jag undrar bara, vad finns det att se här?
Jag antar att jag såg helt ställd ut. Han hade tagit sig
genom ek- och bokskogen i ett av de vackraste områdena
på jorden, han stod på branten ovan ett glittrande hav i
Sveriges mest besökta nationalpark och frågar vad som
finns att se!
När förlamningen släppte slog jag förstås ut med armen och sa:
- Det här!!
Han flyttade blicken från mig ut mot havet och tillbaka igen.
- Jo jo, men inget särskilt då? undrade han och torkade
pannsvett med bandanan.
Jag valde att le ett trött leende och be honom hålla
tillgodo. Visste inte om jag skulle skratta eller gråta. Efteråt kan jag ju förstå hur de tänkte, gänget som kuskade

Om_kärleken_rätt_PG.indd(numrorakmarg).indd 105

105

10/27/10 5:56 AM

runt på sina hojar och som skickat ut bandanakillen på
span. Vid uppfarten till Stenshuvuds nationalpark på väg
9, står en skylt med en kringla på. Sevärdhet. De hade
antagligen väntat sig en ruin, eller en skeppssättning a
la Ale stenar, eller kanske Stens huvud på ett fat. Avenbokarnas kyrkovalv, orkidéängarna, hedarna med de sävligt råmande korna, de räknades inte. Och mc-dressen var
kanske för tät och tight för att tillåta en vandring till själva
huvudet.
Vi kör blint genom paradis.
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Kissing it goodbye
”Det står oproportionerligt mycket om sådant som
tillhandahålls av människor, köps i affär och kostar pengar och oproportionerligt lite om det som tillhandahålls av
naturen, är gratis och tillgängligt inom promenadavstånd
för i stort sett alla svenskar.”
Så skriver Åsa och Mats Ottosson om de böcker om
självhjälp och personlig utveckling som de hittar på hyllorna. Naturen är svårare att göra pengar på, särskilt i
detta land, där vi har allemansrätt och där vi kanske tar
skogen och sjöarna för givna. Däremot bläddrar vi hänfört i resekatalogerna, drömmer oss bort över turkosblå
hav, till vita stränder, längs fuktiga djungelstigar och på
äventyrliga safaris. Fast kanske mest av allt till den stora
ron vi längtar till. Att få kliva av en stund, komma bort
från kraven och tidspressen. Släppa taget om vardagslunken, kanske greppa en sval (billig) öl istället och låta solen
smälta spänningarna. Bara bokningen gör att livet känns
lättare – resan hägrar och värmer dagarna fram till att den
blir av. Och sen kan man njuta av minnena, som praktiskt nog brukar omforma sig och skala av sig det som
möjligen inte överensstämde med katalogbilderna och
förväntningarna.
Vårt resande har betytt mycket för att öppna vår blick
och lära oss lite om världen utanför och många av oss har
verkligen goda minnen av vilsamma och roliga vistelser
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på underbara platser. Tyvärr har det också baksidor, allt
vårt resande. Vi vet det. Egentligen. Vi ser hur öar och
byar förvandlas och byggs ut till oigenkännlighet och
också till något som kanske inte längre lockar lika mycket. Men det är inte vår sak - vi drar vidare till nya ställen,
som för en tid fortfarande påminner om bilderna i katalogen. Och flygets klimatpåverkan, som de senaste åren
kommit upp på agendan, jojo, men… den är visst bara tre
procent av CO2-utsläppen? Eller hur var det? Metangasen från korna är visst värre?
Vi unnar oss när vi tagit ledigt. Vi tar semester från politiska ställningstaganden, kanske även från vår normala
människosyn. Vi unnar oss att skita i något annat än det
vi betalt för, med skattade pengar. Sol, pool och drinkar
med paraply – kom inte och säg att vi inte gjort oss förtjänta av en vecka där livet tillåts handla om det!
Turismen är en multimiljardindustri, kanske den
största vi har. Ändå är det faktiskt bara två och en halv
procent av världens befolkning som flyger ut över världen till semesterorterna! Jennie Dielemans beskriver hur
först Mallorca exploaterades och hur lycksökarna sedan,
när sopbergen växte, vattnet förorenats och charmen falnat, drog vidare till Gran Canaria, där det hela upprepades. ”Modellen”, skriver Dielemans, ”för den tidiga exploateringen av Medelhavet, vilken senare skulle sprida
sig globalt, var enkel: kom dit, gör vinst, stick därifrån,
hitta en ny kustremsa.”
Torremolinoseffekten kallas det, när ett område har
sjunkit i status på grund av sin popularitet. Backpackers
börjar tycka att de tidigare exotiska ställena i Thailand och
Vietnam har falnat, de är inte lika ursprungliga. 30 000
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personer fyllnar till och dansar i månskenet numera, på
stranden på Koh Phangan, och de ursprungliga fullmånefesterna har devalverats och också blivit halvmåneoch kvartsmånefester. Big business, och en fruktansvärd
nedsmutsning, enligt Jennie Dielemans. Det som startade
som en exklusivitet har blivit till någonting annat, och
snart kanske dansandet är över just där.
Ryggsäcksluffarna söker sig vidare, vidare, vill inte
vara turister utan mer av upptäcktsresande. Andra vill
veta vad de får och tar in på all-inclusive-anläggningar
i allt större utsträckning. Allt är betalt för i förväg, allt
finns inom räckhåll på hotellet, man behöver inte lämna
området. Stranden är för hotellbesökarna och inga andra.
Drinkarna är gratis. Paradis? Ja, det kanske känns så.
En av baksidorna med detta är förstås att lokalbefolkningen inte får en spänn av turistpengarna, eftersom det
blir mindre lockande att gå på andra restauranger, där
man måste betala för maten och vinet.
Över 300 000 svenskar drar till Thailand på vintersemester numera. Gran Canaria har drabbats av Torremolinoseffekten, även om både dessa öar och Mallorca kan ses
putsa upp sitt rykte och sin status med mer exklusiva hotell och fräscha golfbanor. Så nu blir det Thailand istället.
En sådan resa gör slut på de CO2-utsläpp som vi har att
röra oss med per år, om vi skulle ge ett rättvist fotavtryck.
Inget över till maten, bilen, bostaden. Men vi sticker ändå,
det är förhållandevis billigt eftersom vi slipper CO2-skatt
på flygbränslet och det är så mycket värt för oss. Att få
släppa. Att för en kort tid få bli någon annan, med andra
normer. För det är vad som ofta händer, skriver Jennie
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Dielemans i sin bok, och berättar att många av dem som
kan tänka sig att köpa sex i Thailand inte har en tanke på
att göra det hemmavid. Själv kände jag normerna luckras upp när jag var i Spanien och engelsmännen där hinkade i sig öl på öl innan de satte sig i bilen, ”one for the
road” blev flera. Men vägen var så lite trafikerad, enligt
Michael, ingen fara, sa han och skakade på huvudet åt oss
svenskar som var så petiga. Vi kände oss plötsligt petiga,
och en gång körde jag faktiskt ett par kilometer med en
stor bira i kroppen. Märkligt. Mänskligt?
Så här ser det ut, i alla fall för oss som råkat födas i den
här delen av världen, just i denna tid. Det är som att vi
inte kan hejda oss. Vi är kolonisatörer ännu. Vi är vi, dom
är dom och så länge vi har stålars nog och flygplanen lyfter, så far vi.
”Turistindustrin säljer något de inte äger. Den paketerar drömmar, men säljer stränder, berg, människor, kulturer och tvingar fattiga länder att forma sig efter våra
behov, vilka de än må vara.”, skriver Dielemans.
Jag älskar att resa, inklusive längtan och förväntan
innan, och att suga på minneskaramellerna efteråt. Och
visst är det lätt att bli förförd av resekatalogernas oändliga utbud och lockande säljtexter. Men nu var det längesedan jag for på en chartertripp. Jag har däremot förorenat
planeten med flera resor till USA på senare år. Sorry. Det
är trist att landet ligger på andra sidan det stora vattnet,
jag bara älskar New York och be mig inte förklara varför,
för det vet jag inte riktigt. Är säkert torsk på alla filmer
jag sett som utspelat sig på Manhattan. Förförd av drömmar om ett skaparliv där, av alla musiker och författare
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och konstnärer som levt i The Big Apple och vandrat de
raka gatorna, över Brooklyn Bridge, andats under träden
i Central Park. Men i alla fall.
Och jag älskar att flyga. Förlåt. Sen vi for med propellerplan från Bulltofta, över Alperna, mamma, pappa, storasyster och jag, till Riva del Sole i Italien, har jag berusats
av detta omöjliga – att få upp en plåtcigarr med vingar
och en massa folk och väskor och mat i den tunna luften
flera kilometer upp. Att därifrån få titta ner på den här
jorden vi bebor! Alperna såg ut som chokladglass med
grädde, tyckte jag när jag var tio år och på min första flygtur, och molnen var bomull. Numera drabbas jag av en så
stor ömhet för planeten därnere att det gör ont i hjärtat,
när jag flyger. Jag vill klappa alltihop. Jag förlorar mig i
kärleken till moder Jords hav och slätter och berg samtidigt som jag medverkar till att sätta förutsättningarna för
livet här på spel. Inkonsekvent och ologisk är människan.
Behärskar mig nu. Jag tycker mycket om tåg också,
och hoppas att makthavarna tar sitt förnuft till fånga och
ser till att det blir någon rim och reson på prissättningen.
Det är klart att det skall vara billigare att åka tåg än att
flyga! Bygg ut och sänk biljettpriserna. De flesta inrikesresor med flyg i detta land kan absolut ersättas med tåg.
Vi kan möjligen behöva upp i luften om vi skall färdas på
längden, mellan Luleå och Malmö, annars inte.
Tågluffandet har fått en renässans, men det kan bli
bättre, större och mer. Jag ser fram emot den dagen då
vi ger oss själva några dagar till, skippar Ryan Air och
låter själen följa med ner till Paris, Berlin, Prag, Barcelona,
Rom.
Sen kan man dra till parken också, med cykel, eller till
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fots. Breda ut en filt, ta fram boken och kaffetermosen och
njuta stunderna mitt i stan och mitt i livet.

Who will provide the Grand Design?
What is yours and what is mine?
’Cause there is no more new frontier
We have got to make it here
Satisfy our endless needs and justify our bloody deeds,
In the name of destiny and in the name of God
And you can see them there,
On Sunday mornings
Stand up and sing about
what it’s like up there
They call it Paradise
I don’t know why
You call someplace Paradise,
Kissing it goodbye
(ur The Last Resort av Don Henley och Glenn Frey)

Om_kärleken_rätt_PG.indd(numrorakmarg).indd 112

112

10/27/10 5:56 AM

Att odla människor
En fredag i maj cyklade jag längs Linnégatan förbi Linnéplatsen och Botaniska trädgården och vidare in i Änggården, som är lika vackert som det låter, med sina gamla
radhuslängor i trä och ståtliga läkarvillor. Försommarens
alla träd och buskar blommade och larmet från Dag Hammarskjöldsleden dämpades av grönskan. Jag cyklade tills
asfalten tog slut och vidare längs en smal grusväg. Det
kändes som om jag kommit ut på landet. När jag tagit
mig över krönet såg jag en stor trädgård, en mangårdsbyggnad och längre bort ett mindre hus. Bortom dem
skymtade ett lapptäcke av odlingslotter innan bok- och
ekskogen tog vid. Lilla Änggården, denna fredagseftermiddag i maj, solbelyst och i sitt allra vackraste flor. Gammal göteborgare som jag ändå är – Lilla Änggården hade
jag missat. Tills nu.
Jag skulle på studiebesök på Gröna Rehab som huserar i det mindre av husen och i en del av trädgården. Ett
projekt som blivit permanent verksamhet och som syftar
till att varligt lotsa sjukvårdsanställda genom utmattningsdepressionens mörker till ett liv som håller. Nej,
alla har kanske inte jobbat sig mot botten, men de flesta
har varit sjukskrivna långa tider av olika orsaker och får
här chansen att i ett halvår vistas bland växter och bland
människor som vet vilken tröst och läkning som finns i
grönskan och i händers arbete i lugn takt. Sjukgymnast,
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arbetsterapeut och psykoterapeut jobbar tillsammans
med en trädgårdsmästare och en biolog för att vägleda i
trädgårdsarbete, hantverk, skogsvandringar, kroppskännedomsövningar och bildterapi. Resultaten är lysande.
Personalen berättade, vi lyssnade och njöt samtidigt av
miljön. Inte svårt att förstå att människor läker där.
Alldeles utanför trädgården, nedanför växthuset, låg
kolonilotterna, ganska öde just när jag var där, men på
helger och kvällar bubblar det säkert av aktivitet. Personalen berättade att en av fyrkanterna arrenderas av en
dam i 90-årsåldern, som åker färdtjänst dit, rensar och
fixar hela dagen och hämtas upp igen efter arbetets slut.
Den lilla biten jord betyder antagligen mycket för den
kvinnans livskvalitet.
Att sätta frö, vårda, vattna och se något växa, att glädjas och skörda och äta det man själv hjälpt upp, det är
stort. Och det är viktigt – kanske är det rentav framtidens
melodi.
Den politiska ledningen i Göteborg talar om att utvidga koloniområdena, så att människor kan semestra på
närmare håll och dessutom odla lite eget. Människor har
överlevt tunga tider genom att sätta potatis och grönsaker
i trädgårdar och på torpartegar. Närodlat är ett positivt
ord numera, det är hoppfullt, tycker jag.
Besöket på Lilla Änggården gav mycket. I terapiträdgården ”odlas människor” som personalen uttrycker det
och på kolonilotterna också, tror jag. Kanske man skulle
sätta upp sig på kö där? Tänk att landet ligger på några
minuters cykelavstånd från centrum! Städerna kan utvecklas till något mer.
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Stuga i stan
Det sägs att svenskarnas dröm är att bo i en röd stuga mitt i stan. Vi vill ha båda delarna. Våra torparrötter letar näring och krullar sig av längtan när vi bläddrar i Lantliv och trädgårdsböcker. Men så vill vi ju ha
det andra också – caféerna, restaurangerna, butikerna,
närheten till varann, biograferna, musiken. Bruset.
Sommaren 2009 blev jag kär. Allvarligt kär och
för en gångs skull i något som kändes möjligt. Jag
fick låna en kolonistuga. Och jag skrev i min dagbok:
”Greppbart kan vara detsamma som underbart! Kolonier är verkligen ett exempel på det. Koloniområden alltså, små stugor på små tomter i anslutning till stad. Eller
mitt i, som den här lilla gulvita pyttestugan jag fått låna
i Slottskogskolonin i Majorna. Bakom huset går Ekedalsgatan, på andra sidan området Godhemsgatan och så ligger Slottskogen som en fond bakom allihop. 154 stugor,
en dansbana, en samlingslokal, en lekplats och en länga
med toaletter och duschar och soprum. Den har funnits
sedan 1916, är kulturminnesskyddad och en sevärdhet
i sig. Osannolika mängder rosor, kaprifol, spikklubbor,
funkia, prästkragar, lavendel, iris och stockrosor. Fruktträd - inte över fem meter får de vara – och morötter och
potatis och kryddor. Däremellan lagom stora gräsplättar, som lätt klipps med handjagare på en halvtimme.
Stugan jag lånat har ett litet potatisland med stolt va-
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jande och blommande blast och de små flickornas grönsaksland har gropar efter lite för tidigt uppdragna morötter. Men ärtorna växer, jag har stöttat dem med avklippta
almgrenar idag.
Min cykel passar så fint där, den är som en installation
eller som något som vuxit ur marken under päronträdet.
Samma nivå, liksom. Greppbart.
Ingen panik om stugan behöver målas om, det ryms
antagligen i de flestas budget och tidsschema. Takpannor
till 25 kvadratmeter funkar också. Och om hojen går sönder lagar det något händige kanske själv. Behöver reparatören gripa in räcker oftast ett par hundralappar för att
betala honom/henne.
Det är en tilltalande nivå, tycker jag. Ett lagom fotspår,
där det dessutom kan växa, där fröer kan gro och sudda
ut det. Ett fotspår som ger tillbaka det jag fått.”
Lite synd bara att priserna skjuter i höjden även här.
Det går numera loss på över en halv miljon att skaffa kolonistuga, i alla fall i attraktiva lägen. Och inga vanliga
huslån får man, så koloniägarna är minsann stadda vid
kassa nuförtiden. Utvecklingen har gått fort, och lite fel,
kan jag tycka. Varför inte ett slags kooperativt ägande
istället, en insats som man får tillbaks? Inte skall väl kolonistugor vara spekulationsobjekt?
Familjen nedan hade tur och köpte sin stuga innan priserna drog iväg.
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Lotta och Simeon, Agnes och Sigrid Silfver, kolonister
- Plaskis! Skriv det!
Agnes, 7 år, har talat. Hon har mest suttit tyst under
trädgårdsbordet medan vi fikat och pratat, men när vi
börjar runda av samtalet och tar oss ur skuggan under
parasollen, känns det att det är dags att gå och bada. Julisolen gassar. Och plaskdammen vid Mariaplan är närmast, den får det bli idag.
Lotta och Simeon Silfver bor med sina två döttrar Sigrid och Agnes i en trea i Majorna. Från sitt fönster kan de
se björken som vajar över deras sommarparadis. De har
nära till landet, det är bara att packa en kasse och gå ett
par hundra meter så är de där. Det passar dem perfekt.
- Jag kan inte tänka mig att stressa hem från jobbet,
packa, köa i bil, hålla på och greja med sommarstugan
hela helgen och sen dra ihop allt på söndag eftermiddag
och åka hem, säger Lotta och Simeon fyller i:
- Vi är lata och fattiga! Därför har vi kolonistuga.
En av de minsta stugorna på Slottskogskolonin är deras sedan ett par år tillbaka. De hade letat sommarhus
som man möjligtvis kunde nå med kollektivtrafik från
Lilla Edet till Borås, men inte hittat någon. De hade kollat
vad en villa i Majorna kostar och konstaterat att det var
omöjligt att ro iland. De visste att det knappt finns några
större hyresrätter i området och att köpa bostadsrätt kostar skjortan. Och de vill verkligen bo där och ingen annanstans i Göteborg. En dag blev de bjudna på kaffe i en
väns berså på Slottskogskolonin och då kände de: Det är
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ju det här!
De satte upp en lapp på anslagstavlan och väntade.
Till slut ringde Stina, ägarinna till den lilla gräddfärgade
stugan på Salladsgången.
- Stina ville att vi skulle ha den, säger Lotta. Det hade
nånting att göra med att vi kommer från Jokkmokk och
Jämtland, tror jag. Det blev ingen budgivning, vi fick
köpa den för utgångspriset.
Kolonilivet är bekvämt och enkelt, tycker de. Dessutom är det socialt – vänner tittar ofta förbi eftersom det
ligger så centralt. Det finns några nackdelar; dyrare lån
än för vanliga fritidshus, en hel del bestämmelser om
hur man får och inte får bygga, man kan inte spela musik
ohejdat och dessutom kan trafiken ibland vara lite störande. Men för övrigt är de nöjda. Sommaren blir lång
när man har en plätt mark att odla på och njuta av, den
startar i april och varar till långt fram på hösten. Och det
är lättare att klara av att bo i en trång lägenhet nu när de
har kolonistugan så nära. Lotta och Simeon tror på närhet
och småskalighet.
- Småskalighet kan lösa många av våra problem. Det
blir mindre släng och mindre spill om det är kortare transporter, säger Lotta som till vardags jobbar som miljökonsult. Vi kan komma ifrån de multinationella strukturerna
både inom jordbruket och inom företagen som förädlar.
Det finns också tid att vara varsam om man är mer
hemma och inte drar iväg när man är ledig, tror hon. Det
kan bli ett liv i lägre tempo. Lotta ser oändliga möjligheter
i att ta tillvara resurser i närmiljön bättre än idag.
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- Jag har en kompis som jobbar med stadsplanering
och bland annat tittar över hur man skulle kunna ta vara
på all frukt som finns i trädgårdarna i stan. Många köper
flashiga hus, måste jobba mycket och har inte tid att ta
hand om sina äpplen och päron. Det borde gå att lösa.
Kanske kan dagis och skolor engageras – de styrande
borde hjälpa till med strukturer för det. Alla behöver ju
inte odla potatis och morötter, bara att ta tillvara det som
finns nu skulle betyda mycket.
Treåriga Sigrid kommer kånkande på en låda och ställer den intill äppelträdet. Hon får hjälp av storasyster att
ta sig upp på den och vidare upp på nedersta grenen. Det
går ganska bra, även om lådan välter en gång. Vinbären
hon plockade i muggen nyss har hon ätit upp, fast dom
var sura. Ett hallon har hon gett till mig, det smakade
sommar.
Jag frågar Simeon och Lotta hur deras vision om ett
gott liv ser ut.
De tittar på varann och enas om att de personligen nog
är rätt nära den.
Lite färre timmar på jobbet hade varit bra. Varannan
vecka har de en dag ledigt, och flickorna är bara på dagis och fritids tre dagar i veckan, eftersom mormor griper in, men hade de kunnat skulle de jobba lite mindre.
Men i stort sett fungerar det bra som det är, de överlappar
varann, Simeon slutar fyra på eftermiddagarna och står,
enligt egen utsago för en ”förvrängd mansbild” eftersom
han lagar all mat... Lotta ler hult. Hon är nöjd med att
livet är enkelt och förutsägbart just nu. Att få cykla iväg
med barnen till dagis och skolan på morgonen, att det fly-
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ter på.
De är inte särskilt udda i sin bekantskapskrets, många
av deras vänner lever ungefär likadant. Normen bland
just dem är att bo lite trångt, inte fara till stormarknader
på helgerna och inte dra iväg på skid- och solsemestrar.
- Hade vi umgåtts med andra, som har annorlunda
vanor, hade vi säkert påverkats i den riktningen, konstaterar Lotta. Så funkar det ju. Men jag tycker det är viktigt
att leva efter det man tycker känns rätt och att visa andra
att det går.
Det framhålls ju av politiker att Sverige är ett gott exempel på miljövänlighet. Parallellen blir då solklar, menar hon – man måste kunna resonera på samma sätt som
enskild person. Visa att det går att leva mycket mer hållbart. Genom att göra det kan man också sätta press på
politikerna att förändra strukturerna. Att vänta på att de
skall reglera och bestämma passar inte henne.
Intresset för miljöfrågor har Lotta Silfver med sig från
barnsben. Visserligen var hennes morfar med och byggde
Ringhals, men föräldrarna har alltid varit engagerade i
föreningsliv och samhällsfrågor och hon har själv sett lastbilarna med timmer från fjällnära skog dra förbi hemmet i
Jokkmokk. Hemma hade de höns och de åt gärna ren- och
älgkött. När hon flyttade ner till Trollhättan började hon
arbeta med Agenda 21 och började så småningom på universitetet. Hon är aktiv i Naturskyddsföreningen och är
också konsult för deras räkning ganska ofta numera. Men
hon är egentligen rätt trött på att skriva, prata och argumentera, ofta för döva öron, hon vill jobba mer handfast.
Starta ett äppelmusteri, distribuera närodlade livsmedel.
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Sånt.
Simeons väg till miljömedvetenhet gick nog via Lotta,
tillstår han med ett snett leende, men egentligen har han
levt hållbart och resurssnålt ända sedan barnsben utan att
veta att det var det han gjorde.
- Jag var ofta hos ett äldre par som bodde i närheten
av oss uppe i Jämtland. De blev som en farmor och farfar.
Hos dem fick jag sätta potatis, fiska och se hur de gjorde
egen tjära till ekan. Allt de åt hade de fixat själva. De köpte kött via jägare. Om man var sugen på godis kokade
de kola av sirap och grädde och smör. Mina klasskamrater fattade ingenting när jag snackade om jordkällare och
fiske, men jag tyckte det var fantastiskt att vara hos dem.
De levde det enkla livet.
- Plaskis! säger Agnes och borstar av sig gruset. Nu går
vi till plaskis!
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En skuta på väg att svänga
Transition towns börjar bli ett begrepp i dessa dagar.
Rob Hopkins heter grundaren av The Transition Movement – transition kan översättas med övergång - och
han har skrivit en maffig handbok i ämnet, med underrubrik From oil dependency to local resilience. Resilience är
ett allt oftare använt ord, lite marigt att översätta, men
enligt ordboken kan man skriva återhämtningsförmåga
på svenska.
Hopkins beskriver i boken hur sårbart samhället är
idag och tar lastbilschaufförernas strejk år 2000 som exempel. När transporterna inte nådde Storbritannien närmade sig ekonomin katastrof – efter tre dagar hotade
matbrist och oroligheter. Det fanns ingen plan B. I
engelskan finns ett uttryck som säger att civilisationen
bara är tre måltider djup och det kanske ligger en del i
det.
Ett samhälles återhämtningsförmåga är beroende av
dess mångfald (diversity), hur dess olika system är sammanlänkade (modularity) och hur förändringar på ett
ställe återkopplar till andra delar (tightness of feedback),
menar Rob Hopkins, som anser att den sorts globalisering
världen är inne i idag gör att våra samhällen är gungflyn.
Vi har ingen backup. Den ekonomiska krisen som startade hösten 2008 var väl ett tydligt exempel på det. Girighet
och galna fastighetsaffärer i USA startade en förödande
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urladdning som fick världsekonomin att tvärstanna och
Island nästan att sjunka i havet. Regeringar föll, människor stod utan jobb, industrier och bolag som blomstrade
ena dagen, slog igen nästa. På otroligt kort tid hade hjulen
bromsat in så det skrek om det. Vem hade i sina vildaste
drömmar trott att General Motors skulle svaja och krympa och köpas upp av den amerikanska staten för att inte
gå i putten helt? På mindre än ett år?
Vi är smarta, vi människor och har byggt väloljade,
men vanvettiga, system med kortsiktig ekonomisk vinst
för ögonen. Så små lager som möjligt gör industrin beroende av ideliga transporter – just in time kallas det
systemet. Produkter färdas hit och dit för montering på
billigaste stället. Många djurs sista resa kan bli lång och
eländigt plågsam, eftersom man vill ha ut mesta möjliga
vinst på köttet genom slakt i låglöneländer. Bröd bakas i
Norrland och körs på lastbil till Skåne. Varför då?
Vi har hängt upp våra samhällen på billig olja. Utan
den hade inget av detta varit möjligt.
Det måste finnas andra sätt att ordna tillvaron, och
det lär bli nödvändigt. Transition-rörelsen menar att vi är
nära peak oil, dvs när oljeproduktionen blir så svår och
så dyr att den kommer att minska ordentligt i omfattning, och därför måste det till en omställning. Jag, och
många, många med mig, menar att vi måste bort från oljan oavsett om det finns massor kvar – bränner vi den är
det ajöss, då löper klimatet amok. ”Det är vår bestämda
uppfattning att om ingenting görs nu är det försent”, som
Andreas Malm rubricerar sin ödesmättade bok.
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I sin vision för år 2030, med en transitionrörelse som
varit igång i ett par-tre decennier, ser Hopkins hur exempelvis sjuk- och hälsovården har förändrats så att nedläggningarna av små sjukhus och vårdinrättningar har hejdat
och hur förebyggande hälsoarbete nu prioriteras. Vården
har samarbete med lokala skolor, de stöder matodling
och att unga lär sig hela cykeln, ”från frö till sallad”. Individens hälsa ses som en del av samhällets gemensamma
hälsa. Tonåriga elever lär sig att skapa och bygga förnybara energisystem under skoltid och konflikthantering är
en viktig del av undervisningen. Vuxna får chansen att
hämta in kunskaper de missat och att gå praktiska kurser
i hållbar utveckling.
Lokal matproduktion prioriteras från regeringshåll,
vilket gör att marknaden för denna växer. Gårdarna odlar inte bara mat utan sysslar även med sådant som energiproduktion, de tar fram byggmaterial och medicinalväxter – ekologiska förstås. Så ser Hopkins drömmar ut
och ett femtiotal städer och regioner i världen är på väg i
den riktningen. De flesta finns i Storbritannien men även
i Nya Zeeland, Australien, USA, Canada, Tyskland och
Holland pågår transition initiatives. I Alingsås har man
börjat diskutera att komma med i den här rörelsen.
Professor emeritus Nils Tiberg har skissat på ett system med balans mellan nedbrytning och återskapande av
resurser. Allt avfall återförs. Han menar att lokal matproduktion är nödvändig för att närma sig kretsloppssamhället. Om maten importeras går det mycket energi och
dessutom förlorar det land som producerar livsmedlen
näringsämnena. De återförs inte. Konstgödsel måste till.
Nils Tibergs vision är städer längs järnvägar; pärlband
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med mer eller mindre självförsörjande samhällen. Inte
helt olikt Transition Towns-rörelsen alltså.
Jobba ihop med naturen, säger Tiberg. Naturens teknik är överlägsen, men vi kan närma oss den. Han menar också att det är svårt att få pengar till den väsentliga
forskningen om hållbarhet på riktigt. Den forskning som
upprätthåller det rådande systemet får däremot medel –
där tillväxt och miljö konfliktfritt tycks gå hand i hand.
Härigenom hålls myten om kretsloppssamhället vid liv.
Och Mattias Hagberg skriver:
”Alla är överens om att ekonomisk tillväxt, det vill
säga ökad produktivitet och produktion, är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Resultatet är politisk
förlamning. Ingen vågar ifrågasätta tillväxten. Inte ens
diskutera den.”
Ersätt tillväxt i betydelsen mer och större, med utveckling. Kvalitet istället för kvantitet. Visdom istället för
smartness. Innehåll istället för bara yta.
Det kan bli så bra! Själv ser jag fram emot en annan riktning på världsskutan. Jag begriper att vi som vuxit upp i
takt med det stigande välståndet och de ivrigt pendlande
oljepumparna inte förstår riktigt hur det kommer att bli
och vad som krävs, men här tror jag på en samlad kraft
och på människors (inte bara mäns) kreativitet. På stora
solanläggningar och på små. På stora vindkraftsparker
och på egna snurror för husbehov. På kloka sätt att spara
energi, hemma och i industrin. På hus som inte slukar energi utan kanske kan ge ett överskott. På nya sätt att gå på
toa, med urinavskiljare, så att det vi släpper ifrån oss ”kan
komma människor och gröda tillgodo” som Jonas Petter
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säger i Mobergs Utvandrarepos. På gigantiska komposter
från städerna, där vi får gas till våra transporter och på
egna komposter i trädgården. På annat som ännu är idéer
i människors huvuden och hjärtan, eller ligger på ritborden. Eller köpta och gömda i de mäktigas byrålådor.
Städer med många parker, massor av träd (i Central
Park, New York City, finns det visst över 25 000 stycken,
God bless Central Park) och ekologiska gårdar och odlingsareor nära. Stadskärnor som lever, med butiker, caféer, skomakare och reparatörer, eftersom inga fler stormarknader byggs i utkanterna – där odlas det istället.
Städer med billig eller gratis kollektivtrafik, där alla får
plats, oavsett funktionsskillnader, byggnader som har
huvudentréer som välkomnar alla och trapporna avsides,
med solfångare och trädgårdar på taken. Fönster som isolerar mot kyla och trafikbuller (som minskat ner till ett
minimum), miljonprogrammets hus renoverade och välisolerade och vackra. Just detta skulle innebära magnifika
besparingar av energi, visar undersökningar och det skulle betala sig på kort tid. En miljon bostäder av dem som
byggdes under 60- och början av 70-talet behöver ändå
renoveras och lämpligen energislimmas i samband med
det – vilken hausse det skulle innebära inom byggsektorn! ROT-avdrag för miljöfix, någon?
Jag vet inte riktigt vem jag skall vända mig till, Obama
verkar ju ha en del att göra ändå, men tänk om skyskraporna i bara New York skulle få bättre fönster! En extra
ruta i varje skulle säkert göra susen. Så mycket olja de
skulle spara och så många jobb det skulle bli! Det drar.
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Det låter. Det är bedrövligt, och så ser det säkert ut i
många länder. Storbritannien, exempelvis, har en del att
greja med där också.
Vettiga hållbara investeringar verkar det vara, på alla
vis.
Med revade segel går ett skepp på öppet hav
Och när vinden hårdnar, faller fartyget sakta av
Lasten är surrad och varje man på sin plats
När stormen hämtat andan och åter tar sats
Vaksamma ögon ger akt på vind och våg
Erfarna blickar synar tackel och tåg
Och när mörkret lättar och gryningen färgar himlen röd
Styr ett skepp mot ett avlägset land på gungande sjö
Med revade segel och med besättningen mindre rädda
att dö
(Ur Med revade segel av Lasse Tennander)
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Det människogjorda
När jag kommer tillbaka till stan efter att ha varit på
min ridtur i norska fjällen känns det fel, jag är en alien.
Inga sviktande stigar, inga vidder, ingen tystnad, bara det
människogjorda omger mig. Mina fötter trampar gatsten
och asfalt igen. Marken är täckt, bergen är bortsprängda,
växterna står snällt i rabatter och överallt bilar, bilar, bilar. Bilderna från våra rastplatser i fjällen lever i mig.
Hästarna som går och betar, ryttarna som stilla lutar sig
mot pakkesäckarna i väntan på att kaffet skall bli klart,
elden som knastrar. Hur vi går rakt ut i älvarna och fyller
rent vatten i våra flaskor. Videbuskarnas grågröna blad,
dvärgbjörkarnas klargröna runda. Hjärtat och kroppen
minns hur vi rider genom dalar och längs fjällsidor, hur
hästarna finner bästa vägen, alltid bästa vägen och hur
de utan tvekan bär oss genom strömmande vatten och
sviktande myrar. Starka är de och nöjda att få vara en del
av flocken, de jobbar på mil efter mil. Det känns verkligt
verkligt. Det gör inte stan när jag återvänder, den är en
konstruktion.
Det går förstås över, jag är född och uppvuxen här, om
än i gröna förorten Kortedala och alltid med reträttplats
natur om somrarna. Tack och lov. Jag trivs ju med mycket,
älskar caféliv och att kunna gå till biblioteket och botanisera i rikedomen där. Att kunna lyssna på musik eller gå
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på bio när lusten faller på, det är stort och härligt, det.
Har alltid känt att jag haft en fot i stan och en i myllan.
Emellanåt har det blivit rätt ostadigt, ungefär som för Eric
Burdon i House of the Rising Sun – one foot on the platform, the other foot on the train... Åtgärden för att återta
balansen när barnen var små var att vi bosatte oss i utkanten av liten stad nära sjö och nära Göteborg. Alingsås
blev en bra kompromiss under många år och jag är glad
för den tiden. Jag har mina stigar där och sjön ligger kvar
och blänker och blinkar minnen åt mig. Utan Roger blev
det dock tomt och tyst och så småningom sökte jag mig
tillbaka till min hemstad.
Oftast känns det bra, staden har charm, folk trivs här,
jag också. Göteborg toppar visst listan över turistmål i
Sverige – alla goa gubbar och Lisebergskaniner jublar åt
de siffrorna. Och visst finns här natur. Eller vad skall man
kalla parkerna? Träden i exempelvis Kungsparken är
gamla och har sett mycket, riktiga jättar är ekarna, bokarna, kastanjerna där. Trädgårdsföreningen är en grön oas
som lugnar hjärtat även om trafikbruset aldrig slutar. Och
Botaniska och Slottskogen är stora lungor och så vackra.
Liksom skogen kring Härlanda tjärn och Delsjöarna. Sen
finns ju Vasaparken, Hagaparken, Bältespännarparken,
alléerna, Skansberget, Ramberget, en hel del ”natur” erbjuds vi stadsbor och utan den vore det outhärdligt och
luften skulle antagligen varit helt otjänlig, dessutom.
Den människoplanterade naturen är för de flesta av
oss ett gott alternativ till skogen, som vi inte kan nå. Jag
tycker det är vackert i sig – att några trädgårdsmästare
för hundratals år sedan planterade små pinnar invid ka-
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nalerna. Nu får vi flera generationer senare njuta av dem,
det är långsiktighet som vi kan lära av. Inget quick fix där.
Och i Malmös slitna Södra Innerstaden, där har projektet Barn i stan dragit igång odlingar av grönsaker och
blommor. Barn med ursprung i olika delar av världen
planterar och sätter fröer tillsammans med de äldre i
området – vilken alldeles underbar idé. Kolonilotter på
gräsmattorna, odlingar längs husväggarna, blommande
gårdar – våra städer skulle kunna bli så mycket mer.
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Under ytan
Något som jag också njuter av att se i stan är hur små
envetna maskrosblad och kvickrot tar sig upp ur minsta
spricka i asfalten. Jag ler i mjugg och hejar på fast jag vet
att de förstås måste hållas efter - förhoppningsvis med
hackor och handkraft och inget annat. Björkar gror i makadamen vid järnvägsspåren och invid husväggar, vass
vajar där den en gång växte vilt, även om där nu bara
är spårvagnsspår och betong. Gräs växer mellan gatstenarna. Under ytan vi så nogsamt lagt ut, bubblar det av
växtkraft. Moder Jord vet vad hon vill.
Författaren Alan Weisman har skrivit om hur det
skulle se ut i exempelvis New York om människorna av
någon anledning skulle överge det stora äpplet. Bli sjuka
och försvinna, eller kanske drabbas av sterilitet och dö ut.
Raset börjar med vatten. Weisman citerar arkitekten
Chris Riddle, som hört en bonde yttra följande ord:
”Om man vill förstöra en lada ska man såga upp ett
kvadratmeterstort hål i taket. Sen väntar man.”
I New York finns det gott om vatten. Synligt och osynligt. Hudson River på ena sidan om Manhattan, East River på den andra, Harlem River i norr. Längs nuvarande
59e gatan låg en långsmal sjö en gång. Ett fyrtiotal små
vattendrag rann kors och tvärs över ön, som innan den
plattades till och bebyggdes, var ganska kuperad. Central
Park var träskmark. Nu är alla bäckarna gömda under as-
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falt och väldiga människobyggda berg till hus, men vattnet finns där. Hela tiden måste pumparna gå i tunnelbanesystemet, annars dränks det. 50 000 kubikmeter vatten
om dygnet pumpas bort och om det regnar pumpas det
mycket, mycket mer. Regnet har ingenstans att ta vägen
annat än rätt ner i avloppsbrunnarna, eftersom ingen jord
och inga rötter finns som suger upp det. Går inte pumparna kan systemet vara vattenfyllt på 36 timmar, enligt
dem som jobbar där.
Så om inga jobbar där, och om elen är väck… Det som
händer då är att marken dras ner och det blir stora kratrar
i gatorna, brunnar sätts igen och vatten strömmar längs
avenyerna. Vägbeläggningen vittrar när vattnet fryser till
is om vintern och sprickorna utvidgas när vatten
tränger ner och fryser på igen. I dessa sprickor skulle växter snabbt etablera sig. Först ogräs, sedan buskar och träd.
I skräp och löv som bildar komposten som blir till jord i
rännstenarna rotar sig mer växtlighet.
När kylan sätter till spricker rören i byggnaderna, husen krymper och utvidgas och det knakar bokstavligen
i fogarna tills de släpper och tak och väggar skiljs åt. Då
kommer vattnet in, då rostar bultar och fasaderna lossnar. Det kommer att börja brinna när blixtar slår ner och
gasledningar antänds. Bränderna och explosionerna gör
att fönster krossas, det regnar och snöar in och betonggolven spricker och ger vika. Byggnader rasar och faller
in i varandra.
Kalken i betongen gör att växter trivs och fröer som
kommer flygande från Central Park och andra grönområden fäster och slår rot. Komposteringen fortsätter. Steven
Clemants på Brooklyns Botaniska trädgård tror att träd
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kommer att ersätta ogräsen inom tvåhundra år. Ek och
lönn, akacia och äppelträd, vars frön kommer med fåglarna som ökar i antal. ”Asfaltsdjungeln kommer gradvis
att ersättas med riktig djungel” skriver Weisman.
Över broarna, som är väldigt välbyggda och lär hålla
länge, kommer djuren vandrande. Coyote, hjort, björn,
varg tar över där människorna lämnade.
De hus som kan tänkas stå kvar längst är de som är
byggda i marmor, som ju inte längre angrips av surt regn;
Grand Central till exempel. Och kanske Public Library
(hoppas det). Bankvalven på Wall Street står ståndaktiga
kvar, med mögliga dollarsedlar i. Frihetsgudinnan lär
hålla formen, även om hon skulle hamna under vatten.
Hon skulle få en dräkt av kräftdjur.
Så kan det tänkas se ut. Det människogjorda står sig
slätt mot naturen. Ingår i naturen. Hela tiden. Själv läser
jag Weismans bok med ett konstigt litet leende på läpparna, fascinerad över kraften i det scenario han skildrar.
Och med vetskapen att vi ständigt är nära det gröna, det
levande, det vilda. Den putsade ytan är tunn.
Jag hoppas förstås att allt det här, när och hur det nu
kan tänkas ske, dröjer länge, länge, trots att jag gläder mig
åt Jordens återhämtningsförmåga och det växandes livskraft. Just New York, som Weisman skildar så ingående
i boken, är, som jag nämnt förut, en av mina favoritstäder. Även människors livskraft är så tydlig och synlig där.
Skaparlusten gödslas där. Allt händer. Det är vilt, det är
galet, det är fult, det är omöjligt, det är Chelsea Hotel,
det är ömsom sliten medelhavsstad, ömsom den mest
glittrande lyx, och brownstonehusen får mig att sucka
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längtansfullt. Liksom broarna, alla broarna. Så må den stå
kvar länge än!
Antagligen kommer ingenting av det Weisman beskriver heller att hinna hända innan Arktis och Grönlands
isar smälter så pass att havsytan stiger, så att det mesta
av Manhattan försvinner i djupen. Vi får se. En verklig
change krävs för att undvika det.
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Klart att man vill ha en lavendelträdgård
Den riktiga landsbygden då, hur skall det gå för den?
Det ekar tomt i Sveriges land utanför tätorterna. ”Där låg
Konsum och där är den gamla skolan”, säger folk när
man puttrar runt på landsvägarna och kör igenom en
hussamling som en gång var ett levande samhälle. Norrland avfolkas, ett så pass centralt beläget landskap som
Dalsland likaså. Vackra präktiga hus i gamla kustbyar är
uppköpta av sommargäster och står övergivna 10,7 månader om året.
Jag är en av alla som fallit för Österlen. Första gången
jag vistades där var jag trasig efter min stora förlust i livet, det var några månader efter att Roger gick bort och
jag ville vila ett par dagar och gråta ut, kanske skriva lite.
Hade fått en snabb skymt av landskapet en gång när vi
passerade på väg till Ystad med familjen, men hade förstås läst alla hyllningar och visste att författare och konstnärer sökte sig dit. Något måste det ju vara.
Det var det. Det är det.
Jag installerade mig på anrika hotell Svea i Simrishamn efter att ha försökt bo på Kiviks Värdshus – ensam
ledsen gäst en regnig kväll i oktober, inte ens värden var
där, det funkade inte. Men Svea var befolkat så där kunde
jag bo. En lokal trubadur spelade elgitarr och sjöng Öppna
landskap i baren, minns jag. Och jag andades in de öde
strändernas ljus, jag lutade mig mot Havängsdösens ur-
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åldriga stenar och jag grät läketårar uppe på Norra huvudet. Stenshuvuds trädkronor brann nedanför mina fötter
och jag såg långt ut över hav, mot en möjlig fortsättning.
Österlens landskap fick en plats i hjärtat och fortfarande, efter många besök där, så ryser jag av välbehag när jag
ser skyltarna mot Haväng och Stenshuvud och Backåkra
och det är alltid lika sorgligt att lämna dem.
Då, i oktober, var det tomt i Skånelängorna i Kivik,
i Vitemölla, i Brantevik och i Baskemölla. De gästande
med tillräckliga plånböcker för att ha kunnat investera i
de vackra vita husen, var hemma i stan och skulle inte
återvända förrän det var dags för konstrundan vid påsk.
Så brukar det se ut. Sen far de och kommer tillbaka i midsommartid, stannar under semestern, om inte något annat pockar på – huset i Frankrike, kanske – och sen är det
tomt och tyst igen. Ungefär så är det på Västkusten också.
Möjligen är husen lite mer bebodda där, eftersom många
av ägarna är göteborgare som har närmare till.
Det är förstås fantastiskt – om än dyrt - att kunna
kombinera boende i stan med hus vid havet. Jag är naturligtvis svårt avundsjuk. Vem vill inte ha lavendelträdgård
och rosenbuskar och såpade brädgolv och vy över vatten när man kliver ur sängen en sommarmorgon? Jotack.
Men visst vore det underbart om människor levde där
mera och om landets mindre orter kunde utvecklas och
fungera året om. Om man kunde finna kreativa sätt att
låta det hända och få del av den livskvaliteten och det
lugnet. Det är ingen tillfällighet att människor söker sig
till varann i städerna, det finns möjligheter både för kulturlivet och för kommersiell framgång där. Den kreativa
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klassen, som professor Richard Florida pratar och skriver om, den verkar trivas bäst i halvstora till stora städer.
Mångfalden är viktig, anser han, och ett öppet klimat, för
att skapande verksamheter skall uppstå. Hans teorier kritiseras en del bland annat för att vara elitistiska och bygga på tveksamma studier, men nog kan man hålla med
om att det är mer drag och kulturell aktivitet och större
spännvidd i uttrycken i en större stad än i ett
mindre samhälle. Normerna kan skava värre i byarna,
samtidigt som det finns oändliga fördelar och trygghet
med att känna eller känna till varandra. Och nära till naturen och tystnaden. Det finns ro. Det finns möjligheter
att leva med djur och att odla sin egen mat och antagligen
skulle en ateljé, verkstad eller studio rymmas någonstans
utan större kostnader, något som är svårare att finna i
stan.
Jag umgicks med planer på att bo några månader off
season vid Östersjöns stränder på Österlen under en vårvinter. Forskade, kollade hus att hyra, tänkte att de där
fina längorna som står tomma – varför inte få dit någon
som vårdade dem om vårvintern? Jo, jag fick några svar,
jag tittade och var på väg att få till det i Simrishamn, men
huset såldes, så det blev inget. Och skulle jag vara realistisk så insåg jag ju att utan bil skulle det aldrig fungera.
Bussarna tuffar längs väg 9 och gör sina loopar inåt land
också, men jag ville ju inte bo precis vid vägkanten, jag
ville bo i en by vid havet. Och där finns det ingen mat att
få tag i, i alla fall inte en snorig februaridag. Då krävdes
turer till Simrishamn eller St Olof eller Kivik eller Ystad.
Skillinge har en butik också, förresten, men i övrigt är det
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intet. Tyst och tomt.
Fast ändå inte riktigt. I några fönster är det tänt om
höstkvällarna och i byarna lyser det runt Allhelgona, det
har några envisa, kreativa åretruntbor sett till. Projektet
heter just Österlen lyser och introducerades för några år
sedan, med framgång. Somliga letar sig ner till höstdimmornas landskap och njuter mat i restaurangerna, som
hålls öppna just då. Äppeltavlans konstnär Emma Karp
Lundström är en av initiativtagarna. Hon är trädgårdsanläggare också och en idéspruta av rang, med djupa rötter i sydöstra Skåne. Emma och fler med henne, de vill
ha liv på Österlen utanför högsäsong. De vill att trakten
skall profilera sig som trädgårdsparadis, med ekologiska
odlingar. De tycker att landskapet är värt att ses och leva
i året om. Underbart. Må de lyckas, och må i så fall butikerna knarrande öppna sina dörrar igen, och bussturerna
öka och cykelbanor anläggas och raps och äpplen odlas
på ett miljövänligt vis, det skulle göra Österlen ännu
mera paradisiskt.
För egentligen tror jag att byar och mindre samhällen
och städer har en otrolig utvecklingspotential. Även om
unga människor drar därifrån efter gymnasiet, så gör det
ingenting, det är bara bra, särskilt om de vill komma tillbaks, och/eller att andra får plats där. För fastän det finns
utrymme nog, kan man säkert känna sig som lite av en inkräktare om man är nykomling, inte minst om man råkat
födas i en annan del av världen. Det kan vara ängsligt på
Sveriges slätter. Filmen Änglagårds enorma popularitet
visar att den satte fingret på något vi känner igen och alla
bär, mer eller mindre; rädslan för det okända. Den som
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kan leda så katastrofalt fel, in i brunskjortesekter och vanvett om det vill sig illa.
I Skåne finns väl exempel på båda synsätten – österleningarna är vana vid att trakten befolkas av konstnärer,
storstadsbor i förskingringen, musiker, kockar och annat
”konstigt folk” med ursprung på annat håll. De höjer inte
på ögonbrynen åt särskilt mycket numera, tror jag. I
andra närliggande kommuner är det sämre med öppenheten.
Normer kan förflyttas och behöver göra det. Kreativitet kan bubbla överallt, byalag kan flytta berg, eller skydda berg, den mänskliga påhittigheten och samarbetsviljan kan leda långt. Det finns lyckligtvis mindre samhällen
som lever och frodas och där idéerna gror och dit folk
flyttar och får barn.
Marie Milling har beskrivit två olika system - herravälde och partnerskap. I systemet herravälde är livet
fientligt och bygger på konkurrens, människan är bristfällig och farlig och ordning uppstår genom herraväldets
hierarki. Det är en maskulin hegemoni. Jagets rättigheter
försvaras. Det är tävla eller dö som gäller.
I en värld präglad av partnerskap är livet istället stödjande och bygger på samarbete.
Människor har många möjligheter och ordning kommer genom just partnerskap. Den bygger på könsbalans,
försvarar allas rättigheter och älskar livet.
Det är väl ingen tvekan om vilken värld som känns
mest attraktiv att leva i. Men den kräver ett inre arbete
hos oss alla. Det kräver tillväxt i själen. Tillit.
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Barack Obama skriver om när han sitter gråtande vid
sin fars grav i Kenya, sorgsen men klarsynt. Han tänker
på hur tystnad, rädsla och förvirring har gjort att det gamla och det nya inte har kunnat befrukta varann eftersom
”dessa krafter bara kunde smälta in om de fick göra det
sida vid sida med en tro som var sprungen ur lidande,
som inte var svart eller vit eller kristen eller muslimsk
utan som pulserade i själva hjärtat av den första afrikanska byn liksom den första nybyggargården i Kansas – tron
på ens medmänniskor.”
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Förunderligt
Visst är det märkligt hur människor som aldrig setts
och kanske aldrig kommer att ha någon kontakt med varann kan gå omkring och tänka samma tankar vid samma
tid? Jo, vi bygger på varandras kunskap, men i alla fall.
När FN:s klimatpanel IPCC kom med sin rapport om
klimatförändringarna och när Al Gore åkte lift och visade
de brant stigande CO2-kurvorna i sin film En obekväm sanning och alla farhågor jag någonsin haft kändes som att de
var på väg att slå in, drabbades jag av längtan att GÖRA
NÅ’T. Något mer än att fortsätta vara medlem i flera miljöorganisationer, som jag ju varit i alla tider.
Eftersom jag ägnar mig åt musik och låtskrivande föll
det sig naturligt att starta där. Så småningom växte en liten darrig idé fram, om en slags föreställning, en hyllning
till den här planeten och till människorna som strävar på
och går konstiga vägar och kanske går rätt ibland och vill
så mycket. Jag ville förmedla förundran. Förundran över
att vi får vara här, över livet vi fått, över miraklen, över
våra händer som kan så mycket, över vattendroppar som
funnits i dig och i mig och i Ganges och Stensjön, över
kärleken som bär oss och över den goda kraften som när
oss. Idén togs väl emot av Simon Ljungman, den gudomlige gitarristen och sångaren, och av hans vänner Sebastian Ring och Petra Lundin, också de fantastiska musiker.
Tillsammans började vi skissa på en föreställning, Hyll-
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ningen. Flera av mina sånger och några av Simons och
Sebastians hade texter som passade in i de här tankarna.
Sedan skrev vi några nya som kompletterade det hela.
Fotografen Patrik Gunnar Helin hakade på och bildsatte
det hela.
På väg hem från en repetition gick jag förbi ett bokhandelsfönster och vad låg väl där om inte en bok med
titeln Förundran! Jag tvärnitade och blev inte särskilt
förvånad när jag såg att Stefan Edman var författaren.
Köpte den förstås och blev… förundrad. Märkligt att
bära samma tankar. Edman är ju också en mästare på att
skildra naturens mysterier och underverk, och jag drogs
in i myrstackarnas fantastiska ordning och suckade över
det makalösa i att våra DNA-trådar i alla våra sextio biljoner celler, utsträckta i sin fulla längd och lagda efter varandra skulle nå från Jorden till solen – och tillbaks! Åt
att det finns lika många levande organismer i en handfull
mull som det finns människor på Jorden och att vi har
lika många nervceller i vår hjärna som det finns stjärnor i
Vintergatan. Sådant vet han, Edman, som ju är biolog. Det
är en så vacker kunskap, tycker jag.
Hyllningen till Planeten och människorna blev till och
blev fin och har spelats bland annat i Vadstena stora gamla förunderliga klosterkyrka, ritad av ett helgon. Långsamt, väldigt långsamt där, eftersom efterklangen är elva
sekunder! Förhoppningsvis är alla våra ansträngningars
efterklang ännu längre. Att vilja GÖRA NÅGOT och att
våga ge sig på det, det känns i alla fall rätt.
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Det vi lever av
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Round Up Ready?
Skall maten räcka till? Frågan har funnits med oss
länge, den är förstås djupt mänsklig och lokalt och nationellt har vi brottats med svårigheterna genom historien. Letat lösningar. Svält och missväxt har orsakat massvandringar – över en miljon människor lämnade Sveriges
magra tegar för USA i slutet av 1800-talet och början av
1900-talet. Många fler for dit från andra länder i Europa,
från Irland, Italien, Tyskland, Polen, i hopp om att finna
bördigare jordar. Och även långt innan dess har vi vandrat och letat marker som kan föda oss. När vi utvunnit
det vi kunnat på en plats har vi dragit vidare, bränt ny
skog, brutit upp nytt land. Det pågår än, även om de marker som står orörda och väntar inte är så många längre.
Dessutom är människor ständigt på flykt från torka och
naturkatastrofer. Varje dag. Och det kommer att bli värre
i takt med den globala uppvärmningen.
Nu ställs frågan igen, och igen. Ska maten räcka till
denna växande världsbefolkning, alla 9-10 miljarder som
vi blir framemot mitten av detta århundrade? Svaren ser
olika ut, beroende på vem man frågar och på vilka intressen de företräder. En del påstår att den gör det, om vi i
den rika delen av världen slutar äta så mycket kött - i Sverige sätter vi i oss 40 procent mer kött nu än 1990, enligt
Naturskyddsföreningen! Minskar vi köttätandet kan vi
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istället odla mat till oss själva där vi nu odlar kraftfoder
till djuren. Om vi verkligen äter upp maten istället för att
slänga den, då sparar vi in minst 20 procent. Om vi vårdar
jordarna och ser till att den biologiska mångfalden bevaras. Om vi slutar missbruka haven och fiskbestånden där
och börjar bruka dem varligare. Då fungerar det.
Andra tror att matproduktionen räcker bara om vi effektiviserar och använder all den teknik som står till buds.
Det krävs gentrixande (GMO), större enheter och bättre
bekämpningsmedel för att fixa det här, sägs det från bioteknikindustrin. Och de har supporters. Marit Paulsen är
en av dem här i landet. Somliga av forskarna på Sveriges
Lantbruksuniversitet likaså. Mer av samma, alltså, men
med GMO kan man bespruta mindre, sägs det. Spara
diesel eftersom traktorerna inte behöver fara så många
turer med sina gifter. Round Up Ready soja, detta märkliga begrepp på något man skall äta, BT-majs, BT-bomull.
Grödorna görs giftbeständiga eller tillverkar sitt eget gift,
med hjälp av fiffig gen. Det pusslas och experimenteras
med livets grundstenar.
Miljöorganisationerna tror på den första beskrivningen. Jag håller med.
” Idag lider 963 miljoner människor av svält och undernäring trots att det globalt sett produceras tillräckligt
med mat. I hela världen produceras i genomsnitt 4 600
kilokalorier per person och dag. Världshälsoorganisationen WHO anger att 2 700 kilokalorier per dag som ett
riktmärke, men många anser att det är för mycket med
tanke på den orörliga livsstil som många lever idag. (På
matförpackningar i USA anges ofta näringsinnehållet utifrån en diet på 2 000 kilokalorier.) Det innebär, i teorin,
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att dagens matproduktion kan försörja ungefär dubbelt
så många människor.”
Så skriver exempelvis Naturskyddsföreningen på sin
hemsida.
Man kan fundera på vad som driver forskarna och industrin. Är det omsorgen om människorna? Eller är det
omsorgen om aktievärdet och makten? Jag kan inte låta
bli att tycka att genforskarna leker gud. Jag tycker att den
här industrin verkar vara livsfientlig och cynisk. Ett av
gigantföretagen inom jordbruk, Monsanto, anser dock
att vad de gör är: ”helping farmers meet the needs of a
growing planet”, ”increasing incomes and standard of living” . För vem, undrar man.
Det likaledes multinationella DuPont deklarerar på
sin hemsida: ”DuPont and Pioneer are helping corn and
soybean growers grow better, healthier crops by providing a comprehensive portfolio of seed, herbicide, insecticide and fungicide solutions.” Bättre grödor genom en
katalog av utsäde, växtgifter, insektsgifter och svampdödare, alltså. Man blir hungrig…
Så skriver de på sin hemsida, bolagen som har kontor
över hela världen (Monsanto i 61 länder).
Jag håller inte med, jag anser att den här industrin ombesörjer att vi i västvärlden kan fortsätta vår konsumtion
av vad helst vi nu önskar, medan småbrukarna fastnar i
fattigdom och beroende. Just när detta skrivs, sommaren
2009, har Monsanto för övrigt stämt DuPont och Pioneer
för att ha snott deras Round Up Ready-teknologi och kal�lat det för Optimum GAT. Det handlar alltså om grödor
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som genmanipulerats för att stå pall för ogräsgiftet glyphosat. Ogräset dör, sojan eller vetet eller rapsen vajar ensamma i vindarna. Nu slåss jättarna. Monsanto anser sig
har ensamrätt på det här.
Enligt den indiska kärnfysikern, miljö- och människorättsaktivisten Vandana Shiva förlorar indiska bönder
24 miljarder dollar per år genom de patenterade GMOgrödorna och genom att inte få använda eget utsäde, som
sparas eller byts med grannarna.
De sjunker djupare i skuld och fattigdom. Självmorden ökar.
Den så kallade gröna revolutionen på 60- och 70-talen gav 5-10 gånger högre avkastning, men den krävde
mycket vatten och gödning i form av bland annat kväve.
De nya högavkastande grödorna behövde också mer bekämpningsmedel. Forskningen för att få fram allt detta
bekostades av Rockefeller Foundation, och det här experimentet, precis som GMO idag, ledde till utarmning av
gamla sorter. De slogs ut. Den gröna revolutionen styrdes
från den rika världen över huvudet på u-ländernas bönder.
Intressant är att Kina, som inte fick någon del av detta,
lyckades lika väl som till exempel Indien med att avvärja
svält.
Men jordbruk skall bedrivas industrimässigt, det är
den allmänna meningen bland de styrande i Sverige, EU
och i stora delar av världen. Storskaligt. Hundratusentals
höns – på exempelvis Håkanstorps Ägg AB i Varatrakten sitter 216 000 hönor i moderna burar i högteknologisk
miljö. De dryga tre miljoner grisarna i vårt land skall en-
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ligt svensk lag ha 0,94 kvadratmeter att ”röra” sig på - i
Danmark tycker man att det räcker med 0,65 kvadrat och
reportage har ju visat vad det har lett till (men köttet är
ju billigt). Djuralliansens filmer hösten 2009 visade på det
elände som kan råda även på svenska grisfarmer. Och
som det visar sig, så har de raser som avlats fram, de som
växer snabbt och är produktiva, problem med att vara de
varelser de egentligen är och bete som sådana. De får skador av att vara ute.
Hundratals hektar av samma gröda, helst utan minsta
intrång av blåklint och andra växter. Importerat kraftfoder till korna. Konventionellt jordbruk kallas det.
Det är underligt. Det är ju det sättet att odla våra jordar och föda upp djur som är nytt. NPK har inte funnits
jämt, och inte Round Up heller. Det är det ekologiska
jordbruket som är konventionellt, det är det kemiska som
borde märkas med lämplig symbol, anser jag. Men så är
det inte. Än.
Det var efter andra världskriget som den här utvecklingen drog igång på allvar i västvärlden. Men det hade
startat under 30-talskrisen med sänkta jordbrukspriser.
Då satsade man på att minska produktionskostnaderna
via rationaliseringar, vilket ledde till mekanisering och
intensifiering och till att jordbrukare lämnade gårdarna
för andra jobb. År 1947 skulle ett jordbruk i Sverige vara
på minst 10 hektar för att räknas som ”rationellt och framtidsinriktat” av statsmakterna.
Ett av målen var att begränsa produktionen och bara
odla det som behövdes här i landet och man satsade på
att krympa underifrån. Prisstöd och rationaliseringsstöd
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var metoderna. Låga kostnader och hög effektivitet var
målen.
Efter 1967 förnyades jordbrukspolitiken. Gårdarna
skulle bli ännu färre och det sammanföll lämpligt nog
med att det fanns en hög efterfrågan på personal till industrin. Bönder fick avgångsvederlag om de lämnade
sina jordbruk. Vissa delar togs om hand av livsmedelsindustrin, som mejeri- och slakteriverksamheten - ännu på
30-talet var det vanligaste att man slaktade sina egna djur
själv, hemma på gården.
Ett led i det rationella och moderna sättet att bruka
jorden var att byta ut hästarna mot traktorer. Oljan var
billig, teknikutvecklingen snabb och eftersom gårdarna
blev större var traktorn en vinnare. 1920 fanns det 720 000
hästar i Sverige - 1976 fanns det 59 000 hästar och 190 000
traktorer.
Alla familjejordbruk hade inte råd med en utökad
maskinpark utan fortsatte som tidigare så gott det gick.
Alla ville inte förändras heller. När jag var barn på sommarlov hos min morfar i Dalsland i mitten på 60-talet
cyklade min kompis och jag en dag rätt in i en dröm. Vi
fann Grimshedens gård uppe på berget ovanför Fengersfors. Tre syskon och deras mor skötte markerna och djuren som de alltid gjort. Tio kor gick på skogen och kom
plingande tillbaks för att bli mjölkade på kvällskvisten.
Femton får och lamm betade där också. Höns pickade på
gårdsplan och saligheters salighet, två rejäla arbetshästar
drog slåttermaskiner och höräfsor. Vi hästflickor tyckte
att vi funnit ett nytt Lönneberga och fick hjälpa Erling
och Hugo under några sommarveckor med att lasta höet,
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trampa till det på lasset, borsta de stora halvardennerna.
De redde sig på något vis på Grimsheden, men folk i samhället tyckte nog att de var underliga som avsade sig moderniteterna.
Det har gått många år sedan dess och ”utvecklingen”
har fortsatt mot ännu större enheter. Men de finns de som
tar sin egen väg även idag. John-Erik Linde är en sådan
person. Han är bonde på Hallandsåsen och Ingela Romare har skildrat hans och familjens vardag i boken Bondens
liv.
John-Erik har lyssnat på gamla bönder som berättade
hur de gjorde förr innan traktorerna tog över och fått tips
av dem kring potatisodling t ex.
”Därför kan jag säga att jag bottnar i det gamla, det är
inte någon gröna-vågen-romantik som ligger bakom beslutet att leva såhär”, säger John-Erik Linde, och konstaterar att råttor äter bara av den obesprutade potatisen…
John-Erik använder häst i sitt jordbruk. Han konstaterar att det tar längre tid att bearbeta en åker med hästar,
men att han mår väl av det och ”det har också ett värde.”
Såhär uttrycker han sin livsfilosofi:
”Jag tror att livslusten kommer när man vågar följa
sin inre känsla och göra det man tror på. Är man överens med sig själv så blir livet mycket lättare och arbetet
roligare, även om det förstås också kan vara slitsamt.(…)
Som jag ser det är risken större att man inte hinner leva
om man har för mycket saker som först ska tjänas in och
sedan skötas om. Det är lättare att bli lycklig om man känner sig nöjd med det man har och de små förbättringar
man själv skapar.”
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Nobelpriset halkade galet
Som stadsbo är det lätt att bli romantisk och nostalgisk när det gäller landsbygden. Vi ramlar möjligen in där
runt påsk, öppnar dörr och fönster till våra sommarhus
och vädrar ut vintern, klipper gräs och vårdar perenner
några veckor på sommaren och bommar igen innan höstvindarna blir för snåla. Och under den tiden får det gärna
vara som i Astrid Lindgrens böcker. Höet hässjat, blanka
glada kor och hästar i hagen och dikesrenarna fulla med
blomster. Vi handlar av grönsaksodlarna i trakten när primörerna kommer, och då är det extra piffigt om skylten
”ekologiskt” är uppe. Vi rynkar på näsan åt de stora vita
plastäggen, är det verkligen nödvändigt att förpacka höet
så fult? Jag har full förståelse för att lantbrukarna skakar
på huvudet åt vår naivitet och okunskap om vilket arbete
som utförs för att vi skall få mat.
Men å andra sidan tycker vi att ändlösa rapsfält är
vackra, och gigantiska sädesfält som ”böjer sig för vinden”. Det är bilder som platsar i turistbroschyrerna. Bonden med jättetraktorn som drar runt med sin giftspruta,
och gör så att det enbart är vete eller raps som vajar i sommarbrisen, honom ser vi sällan. Kommer han, tittar vi åt
ett annat håll. Och om det är GMO-raps som lyser gul, det
vet vi inget om.
Bortåt en femtedel av jordarna i Sverige brukas eko-
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logiskt. Ökningen har varit snabb på senare år, glädjande nog. En minimal del brukas som John-Eriks på Hallandsåsen. Övriga tillförs näring i form av industriellt
framställda gödselmedel, skyddas mot sjukdomar och
insektsangrepp av industriellt framställda bekämpningsmedel av olika slag och forskarna sitter böjda över mikroskopen och pusslar med genetiken för att bland annat
förbättra växternas produktivitet och motståndskraft mot
växtgifterna – meningen är ju att vissa växter ska bort och
de man vill skörda och sälja skall stå pall.
På 40- och 50-talen var undermedlen delvis andra.
DDT var ett av dem. Paul H Müller hette mannen som
upptäckte dess insektsdödande effekt. Han belönades
1948 med Nobelpriset! I mitten på 40-talet började DDT
användas i stor skala för att utrota insekter som spred
sjukdomar, och för att bekämpa skadedjur inom jord- och
skogsbruk. Ganska omgående började rapporter om fågeldöd och skadade fågelägg att strömma in och på 60-talet var katastrofen ett faktum. Då var örnar och falkar vid
utrotningens gräns. DDT hade snabbt spridit sig i atmosfären och tagit sig in i näringskedjan och vi bär alla fortfarande på rester av ämnet i vår fettvävnad, eftersom det
bryts ner så långsamt. Cancerframkallande, miljöfarligt
och direkt giftigt att få i sig. DDT förbjöds i Sverige på
70-talet, först i jordbruket och några år senare i skogsbruket. Andra länder följde efter.
Så kan det gå med de revolutionerande nymodigheterna.
Ett annat sätt att öka produktiviteten var att beta ut-
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säde med kvicksilver, eftersom det tar död på mikroorganismer. Ämnet ansågs giftfritt för människan ännu i slutet
av 50-talet. Statens Växtskyddsanstalt trodde inte att det
hade några skadliga effekter.
Men en docent vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt,
Karl Borg, började mata höns med betad säd och gav sedan hönskött till duvhökar. Han upptäckte att kvicksilver
anrikades – djuren kan inte göra sig av med ämnet, det
blir mer och mer av det ju högre upp i näringskedjan man
kommer.
Kvicksilver sprids också i luften från bland annat blekningsmedelsindustrin. Resultatet har blivit att det finns
kvicksilver i insjöfisk även om den simmar i vatten långt
ifrån jordbruk och industrier.
År 1965 såg man att kvicksilver vandrar till hjärnan.
Då bytte ”folkhälsan” fot – ämnet var plötsligt inte ofarligt. Året därpå förbjöds alkylkvicksilver i betat utsäde
och man införde provisoriska gränsvärden för insjöfisk
som föda.
I Minamata i Japan fick man handfasta bevis på hur
kvicksilvret verkar. Chisso Cooperation hette företaget
som först tillverkade konstgödsel, och sedan gick över till
plast- och acetaldehydproduktion, där de använde kvicksilver som katalysator. Avloppsvattnet släpptes efter phneutralisering rätt ut i bukten där staden Minamata ligger. Befolkningen där levde på fisk. 1956 kom det första
fallet av det som kom att kallas Minamatasjukan. Balansrubbningar, förlamningar, kramper och talsvårigheter var
symtomen hos både människor och katter och det var via
forskning på just katter som man fann att kvicksilvret var

Om_kärleken_rätt_PG.indd(numrorakmarg).indd 154

154

10/27/10 5:56 AM

boven i dramat. Även i Irak drabbades människor och
djur av denna sjukdom i början på 70-talet när man på
grund av hungersnöd åt av importerat utsäde som var
betat med kvicksilver.
Att använda kvicksilver i jordbruket var ännu ett experiment som slutade i katastrof. Nu är vi inne på genmodifiering och den stora frågan givetvis vart det leder.
Undersökningar i England visar fem gånger högre utrotning av arter på gårdar som odlar GMO jämfört med konventionella jordbruk
”Hur misslyckas man med att undgå katastrofer? Genom att inte se, se men inte förstå, förstå men inte göra
något, göra något men göra fel eller otillräckliga saker,
göra rätt saker men inte i tid. Vilket kan bero på att man
inte vet, inte kan, inte vill. Och på föreställningar och förväntningar, intressekonflikter och målkonflikter. Eller för
att man vill och måste vara snabb och lönsam.”
(ur Giftfri miljö – utopi eller verklig chans?)
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Vandring med naturen
På väggen i min lägenhet sitter ett inramat gulnat
tidningsurklipp. Det innehåller suquamishhövdingen
Seattles berömda tal som har rubriken Jorden tillhör inte
oss, vi tillhör jorden.
Det är ett klassiskt svar till presidenten som ville köpa
indianernas mark. Det är dock inte alls säkert att det verkligen var utformat som det står i tidningsurklippet - det
har översatts och omtolkats flera gånger. Vem eller vilka
det än är som fått till det, så är det vidunderlig klokskap
som förmedlas.
När jag först såg detta klipp satt det på insidan av en
toalettdörr, i läshöjd om man satt på toa. Det var 1980.
Toaletten tillhörde mannen som skulle bli min livskamrat och det faktum att han hade det uppsatt där fick mitt
intresse att stiga. Jag har alltid känt en samhörighet med
människor som ser Jorden som den moder hon är och
som låter stenar och träd bli levande och värda något, där
de är. För att de finns. Som förundras. Som hyser vördnad. Som förstår att vi är en del av det stora. Det påstås ju
att indianerna har den inställningen. Nu vet vi att indianerna inte kan ses som ett enda folk, och lämpligen inte
ens skall kallas indianer, eftersom det är ett missförstånd
från början – Columbus visste inte var han var. Och alla
stammar var inte naturdyrkare. Men gemensamt för dem
som har bevarat en del av sin ursprungskultur (trots grava
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missgrepp och nästan-utrotning av kolonialisterna); samer, aboriginer, inuiter och den amerikanska ursprungsbefolkningen är att man inser naturens direkta betydelse för
oss. Att vi människor lever sida vid sida med annat liv,
och är beroende av andra livsformer. Att liv är heligt.
Därför önskar jag att vi lär oss hantera marker och hav
med varsamma händer. Det faktum att vi överhuvudtaget krafsar ner fröer i jorden och därigenom styr vad som
skall växa, är en stor sak. Så gör inga andra djur på den
här planeten. Men skall vi överleva, vi som fått livet här,
så måste vi styra växandet och odla sådant som vi kan
leva av. Det kommer vi inte förbi.
På 1800-talet, när den stora mekaniseringen dundrade
in, då betraktades naturen som något vi måste slåss mot,
bryta ner, besegra. Nu måste vi väl ändå ha kommit till
insikt om att det inte är en framkomlig väg?
Som jag påpekade ovan är jag helt övertygad om att
det naturenliga sättet att hantera markerna är rätt. Jag baserar det på allt jag läst och på allt jag hört, på samhörighetskänslan med den natur jag tillhör och på sunt förnuft.
Därför letar jag efter KRAV och Svanen och ordet ekologiskt eller organiskt i butiken. Och blir rusig av lycka när
jag går in på Whole Foods i USA och när jag finner helt
biologische butiker i Tyskland – och förstås, i butiker som
Planeten i Alingsås och Fram och Ekostore i Göteborg.
Där man slipper leta. Där allt är okej.
Enligt Naturskyddsföreningens hemsida visar vetenskapliga studier att skördarna minskar om det intensivt
handelsgödslade jordbruket i Sverige läggs om till ekologisk odling. Men: ”Omläggning till ekologisk odling i
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mer extensivt brukade odlingssystem – exempelvis i Afrika – leder oftast till stora skördeökningar. Det är i dessa
områden skördeökningarna behövs som mest” skriver
Sveriges största och äldsta miljöorganisation, och fortsätter:
”Jordbruket förbrukar enorma mängder av energi i
form av olja, el och fossilgas. Detta medför negativa effekter på klimat och ekosystem, vilket gör dagens jordbruk
omöjligt i längden. Dessutom bygger dagens jordbruk på
konstgödning som tillverkas av en ändlig resurs – fosfor.
All mat och det vatten som behövs till jordbruket produceras av ekosystem. De fungerar bara med en mångfald av arter, det som kallas den biologiska mångfalden. I
dag försvinner arter i en allt högre takt.
I framtiden måste de biologiska systemen användas
mer effektivt – utan tillskott av ändliga resurser och utan
gifter som decimerar den biologiska mångfalden. Därför
är den övergång till ett ekologiskt lantbruk som nu sker
steg för steg så otroligt viktig.”
Så, låtom oss greppa en ekologisk liter mjölk när vi
handlar (eller varför inte havremjölk). Den kostar nån
krona mer, men bakom the e-word står kossor som inte
matas med sojabönor från enorma besprutade monokulturer i Brasilien (som tar plats från Amazonas regnskogar), där står kossor som får vara med sin kalv åtminstone
några dagar, som får gå ut och beta och som lever längre
än sina ”konventionella” kamrater. Fler och fler gör det
och det innebär att fler och fler gårdar satsar på ekologisk
produktion. Tolv procent av Sveriges jordbrukare uppger
att de bedriver ekologisk mjölkproduktion (enligt orga-
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nisationen Svensk Mjölk 2009) och tio procent till är på
gång. Anledningarna är flera; att mjölken efterfrågas, att
det ger mer pengar och för miljöns skull.
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Vatten och törnrosor
”Tänk att det finns sånt vatten”, säger Ronja Rövardotter i den underbara filmen med samma namn. Hon är
för första gången utsläppt i skogarna nedanför Mattisborgen, skuttar över mossan mellan träden, kan nästan inte
förstå att allt detta existerar. Hon kommer så småningom
till den stilla tjärnen, spegelblank och hemlighetsfull och
hon tar in den med alla sinnen. Ser sin spegelbild, känner
det lena vattnet mellan sina fingrar. Och förundras, för
just förundran är det som ryms i den repliken.
Astrid Lindgren är en sann läromästare. Miljoner barn
har fått ta del av hennes visdom. Ingen kunde som hon
skildra det fantastiska med klätterträd och den magiska
skönheten i ett törnrossnår. Ingen kunde som hon beskriva det storslagna och mirakulösa i urberg och blommande körsbärsträd. Vad vore vi utan Astrid Lindgren?
Funnes Sverige alls utan henne? Hon skrev ju inte enbart
detta klassiska pärlband till böcker och filmmanus och
sångtexter, hon gav sig ut i debatten också. Slogs för kornas rätt att vara kor och hönsens rätt att vara höns. Och
för barnens rätt att vara barn.
Det finns fler kvinnor i världen som slåss för naturen
och för ett hållbart sätt att leva; Vandana Shiva har jag
redan nämnt. Kenyanska Wangari Maathai är en annan.
Den organisation hon startat har planterat över 30 miljoner träd i Kenya och 2004 fick hon Nobels Fredspris för
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den insatsen. Den indiska författaren Arundhati Roy är
också djupt engagerad, främst kring mänsklighetens viktigaste resurs – vattnet. Hon har beskrivit övergrepp på
lokalbefolkningar i Indien när dammbyggarna brakat in
och det märkliga i att privatisera den viktigaste förutsättning för mänsklig överlevnad.
”Vad händer när man gör vatten till försäljningsvara
och säger att bara de som kan lägga upp pengar nog att
betala ”marknadspriset” kan få det? 1999 privatiserade
Bolovias regering det offentliga vattenförsörjningssystemet i staden Cochacomba och skrev under ett 40-årigt
leasingkontrakt med Bechtel, en gigantisk amerikansk ingenjörsfirma. Det första Bechtel gjorde var att tredubbla
vattenpriset. Hundratusentals människor hade helt enkelt inte råd längre. Medborgare gick ut på gatan och protesterade. En transportstrejk fick hela staden att stå stilla.”
Det hela, berättar Arundhati Roy, ledde till att undantagstillstånd utlystes och till att ett par hundra människor
sårades av polisens kulor. Sex människor sköts ihjäl. De
Bechtelanställda fick till slut fly från sina kontor.
Vatten. Som vi består av till 70 procent. Som vi måste
ha i oss varje dag. Som är vår räddning och vårt kanske
största hot. Stilla porlande i friska källsprång och raserande allt i tsunamis och översvämningar. Jorden består
till nästan tre fjärdedelar av hav! Vi bebor en vattenplanet
med fantastiska världar under en gungande yta. Ändå lider massor av människor av vattenbrist idag och det har
inte blivit bättre av att klimatet förändras. Kvinnor vandrar mil om dagen för att hämta hem det allra viktigaste.
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Den politiska agendan i exempelvis Mellanöstern präglas
av vattenrättigheter och kampen om fördelning av dem.
Många tror att krigen i framtiden kommer att handla om
rätten till vatten – dricksvatten, bevattning, tvättvatten,
energi.
I Sverige råkar vi ha massor av sötvatten, i sjöar, åar
och älvar. Så mycket att markerna här och där undermineras och älvbrinkarna kalvar med hus och allt. Värre lär
det bli med ökade regnmängder.
I andra delar av världen får människorna nöja sig med
några få liter per person, och ofta är det inte ens rent. Miljoner barn dör varje år av smutsigt vatten. Skrupelfria
företags brutala marknadsföring av modersmjölksersättning har inte gjort saken bättre.
Vatten behöver vår största klokskap, våra förnämsta
egenskaper för att skyddas och fördelas rättvist. Vattnet
är guld. Kanske kommer det finurliga lösningar på avsaltning av havsvatten, som inte kostar för mycket energi,
det är visst grejer på gång, och det vore ju en revolution.
Men under alla förhållanden måste ju rening till. I årtionde efter årtionde har avlopp från städer och samhällen i Europa skickats rätt ut i floderna och vidare till havet. Det känsliga Medelhavet har fått ta emot mycket skit,
bokstavligt talat. Jag glömmer aldrig synen under en ljum
kvällsvandring i Lagos på Algarvekusten, det var 1991.
Stora fiskar cirkulerade intill gångvägen i floden Bensafrims vatten och när vi såg vad de kalasade på var det
svårare att njuta av turistidyllen…
Det är inte så sofistikerat. Förhoppningsvis har EUmedlemskapet och större kunskap förbättrat läget. I

Om_kärleken_rätt_PG.indd(numrorakmarg).indd 162

162

10/27/10 5:56 AM

andra delar av världen är det svårt för människorna att
välja. Fattigdomen är ett miljöhot av rang, på många sätt.
Tillsammans borde vi allihop se över det här. Vattenklosetten är kanske inte alltid det smartaste, i alla fall inte
nuvarande utförande, allt blandas och försvinner – inte.
Det försvinner inte. Inte koldioxiden vi släpper ut heller,
inte oljan som dumpas i havet, inte plastpåsarna vi lämnar på stranden. Detta är väl den mest basala miljökunskapen. Men våra sinnen lurar oss. Det vi inte ser och inte
heller känner lukten av, det finns nog inte. I alla fall stör
det oss inte.
Allas vårt vatten. Ingen kan äga vatten. Fast många
vill.
Isabella Lövin är ännu en kvinna som kämpar för naturen och naturtillgångarna. Hon är journalist och författare
och numera även EU-politiker och hon har skrivit boken
Tyst hav. Den har alla förutsättningar att bli en klassiker.
Kunnigt och metodiskt skildrar hon spelet kring fisket.
Hur ålen, detta underverk till vandrare, trots att den har
minskat med 99 procent, fortfarande fångas. Hur det industriella sättet att dra upp rikedomar ur havet har lämnat undervattensöknar kvar. Bestånden kollapsar. Man
kör på ändå. Gigantiska trålare dammsuger Västafrikas
kuster eftersom de redan skrapat rent på andra håll, och
lämnar det inhemska småskaliga fisket att dö.
Vi är rätt duktiga på att ställa till det och utrota arter
på land också men, menar Isabella Lövin, det hade aldrig fått fortgå utan protester så som när det gäller djuren
i havet. Samma gamla grej. Det vi inte ser, det är inget
problem.
”Hur vi medborgare skall få slut på denna vår tids
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mest väladministrerade, väldokumenterade och övervakade miljökatastrof är den obesvarade fråga som återstår.
Det verkar inte meningsfullt att kräva mer forskning, alla
data finns redan. Det verkar inte meningsfullt att upplysa
makthavarna, de vet redan. Det är inte ens meningsfullt
att bojkotta; marknadslagarna är satta ur spel av krafter
bortom vår kontroll. Det enda vi kan göra nu är att protestera, på de sätt vi själva kan komma på, i de sammanhang
vi kan, outtröttligt och högt så att det hörs, för vår egen
och efterkommande generationers skull, för demokratins
och förnuftets skull, för planetens och för alla de marina
arternas skull. För fisken har ingen röst. Och havet – det
är tyst.”
Så avslutar Isabella Lövin sin bok.
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Old School
Våren 2009 deklarerade den borgerliga regeringen att
de kan tänka sig att installera nya reaktorer i Sveriges
kärnkraftverk när de gamla tjänat ut. Och ett år senare
röstades förslaget igenom i riksdagen. Därmed är vägen
öppen för att bruka uran som bränsle för produktion av
elektricitet i många år till, om det finns pengar att investera i fräscha aggregat.
En majoritet av svenska folket som en gång röstade i
frågan gick på Linje lagom eller Linje 2, som den kallades, vilken innebar att kärnkraften först skulle byggas ut
till tolv reaktorer och sedan avvecklas. År 2010 skulle den
här typen av energiproduktion avslutas helt.
Statistiska undersökningar har på senare år visat att
motståndet mot kärnkraften har minskat. Inga större
olyckor har hänt och kärnkraften släpper inte ut några
nämnvärda mängder av koldioxid. Den verkar ren och
fin och säker. Den har inneburit att Sverige är bäst i klassen vad gäller utsläppsminskningar och vi har gott om
energi. Så vad är problemet? Finns det några problem?
Kärnkraften har under det senaste decenniet varit något av en icke-fråga. Det har varit tvärtyst om den i media. En reaktor stoppades i Forsmark sommaren 2006,
eftersom det blivit fel på två elsystem – den allvarligas-
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te incidenten i kärnkraftverkets historia, enligt Statens
Kärnkraftsinspektion, som placerade den som en tvåa på
en sjugradig farlighetsskala. Det innebar en del skriverier
i pressen och rapporter i Rapport, men vem minns de tidigare nivå 2-incidenter som hände i Barsebäck 2 (1992
och 1999), Ringhals 2 (1994), Ringhals 4 (1997), Studsvik
(1995) och Oskarshamn 2 (1996)? De har passerat rätt obemärkt förbi.
Ganska tyst är det om det som kärnkraften också för
med sig, som till exempel det utarmade uran-238 som
används i bland annat Irakkriget. Det är en biprodukt
av kärnkraftsbränsle och atombombstillverkning. Både
soldater och civilbefolkning har drabbats av skador och
sjukdomar av de här vapnen, spädbarn föds med fruktansvärda missbildningar.
Väldigt tyst är det om uranbrytningen, som också ingår i paketet. Uranmalm bryts i gruvor och dagbrott och
ger upphov till utsläpp av radioaktiva gaser, som ökar
risken för lungcancer hos gruvarbetarna. Flytande radioaktivt och giftigt avfall bildas när uranet lakas ur malmen. Det samlas i stora sjöar och när vätskan avdunstar
ligger slammet där, radioaktivt i många år framåt. Vi som
importerar uranet tar inget ansvar för det. Även transporterna, omvandlingen till det giftiga ämnet uranhexafluorid och sedan anrikningen till uran-235 ger farliga utsläpp
och risken att länder som har anrikningsanläggningar
också kan tillverka bomber är väl känd.
De som drabbas av farorna och skadorna och av en
skövlad natur efter uranbrytningen är ursprungsfolk i
Australien och Nordamerika, och människor i fattiga
afrikanska länder som Niger och Namibia. De svenska
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kärnkraftverken får sitt bränsle från Ryssland. Det har
brutits uran i Sverige också, men man slutade med det
efter protester från dem som bodde i närheten. Det finns
dock företag som vill undersöka möjligheterna att starta
uranbrytning i Sverige igen, på Österlen och i Västerbotten bland annat – är vi redo för det? I rimlighetens namn,
om nu svenskarna är så pigga på kärnkraft som det sägs,
så borde det väl göras här också? Någon där emot? Flera
bolag är på gång med provborrningar.
Oerhört tyst har det varit på senare år, om upparbetningsanläggningarna i franska La Hague och engelska
Sellafield. Inför folkomröstningen 1980 var dessa på tapeten ideligen och många har tältat utanför Sellafieldanläggningens grindar i protest mot dess farlighet och
utsläpp - en ökad cancerfrekvens hos barn har uppmätts
runt den. Till exempel.
Tusentals ton använt kärnbränsle från flera länder både
i och utanför Europa transporteras dit för att lagras där eller ”renas” till plutonium och uran. Plutonium används
som bekant i atombomber. I en artikel i den brittiska tidningen The Observer våren 2009 beskrivs lagerbyggnaden
B30 som ”the most hazardous building in Europe”. Den
farligaste byggnaden i Europa, alltså. Grannhuset B38,
kallas ”the second most hazardous building in Europe”.
Det skall visst städas upp nu i Sellafield, till en beräknad kostnad av runt 50 miljarder pund. Problemet är bara
att man inte riktigt vet vad som ligger i alla bassängerna
på området – där har lagrats radioaktivt avfall i 50 år.
Greenpeace beskriver anläggningen som ” ett slow motion Tjernobyl”.
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Det tog några år efter just Tjernobyl innan intresset
svalnade för kärnkraften och dess baksidor. De som är
unga nu minns inte eller fanns ännu inte till, i slutet på
april 1986 när vi inte vågade släppa ut barnen i sandlådan
eftersom leksakerna som legat ute kunde vara smittade
med radioaktivitet. De minns inte hur renar och älgar
slaktades och dumpades eftersom köttet var för farligt att
äta. Att cesium och bequerel var orden i var mans mun.
Hur staden Pripjat i Ukraina tömdes på människor och
nu står och förfaller, som ett monument över en ”ofarlig”
teknik. Och många som faktiskt var med när katastroferna i Tjernobyl och i Harrisburg hände, de tycks ha glömt.
Tyst har det länge varit också om allt det radioaktiva avfall, som vi producerat under flera decenniers
kärnkraftsdrift, men nu är det bestämt, nu skall det ner
i berget i Östhammars kommun. Huruvida koppar verkligen är beständigt i 100 000 år, det tvistar forskarna om
fortfarande, och varför skulle de inte tvista om det? Vem
kan veta? Det är tidsrymder som svindlar, vem vet överhuvudtaget om berget håller eller om bentonitleran som
skall sitta utanpå kopparen spricker eller inte? Vi är människor, vi planerar oftast inte längre än 50 år framåt. Tyvärr, man skulle ju önska att det vore annorlunda, men så
är det, och nu skall vi se till att farligheter hålls på plats
i 100 000 år. Vi kan bara önska våra anförvanter i denna
eventuella framtid lycka till.
Kärnkraften är inte så snäll och snygg och prydlig,
som det kan verka, när man ser bilder på de fina vita cylindrarna vid havet. Före och efter är inte med där. De
fasansfulla konsekvenserna av misstag och tekniska fel,
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som ju bevisligen kan inträffa även nu och som kan leda
till härdsmältor och utsläpp och ge förgiftade jordar som
inte kan brukas, städer som måste utrymmas, cancersjukdomar hos människor och djur - allt det döljs i de prydliga skalen. De fasansfulla bränderna i Ryssland utgjorde
stora hot för kärnanläggningarna sommaren 2010. Och
ändå beslöt riksdagen att vi skall fortsätta på denna väg,
byta ut reaktorer, köra vidare. Det verkar lite old school,
tycker jag. Dyrt. Fantasilöst.
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Vägar ur mardrömmen
Nu är visst vågkraften på väg att testas på allvar. Jag
hör att den skall få stöd och att en fabrik som tillverkar
kraftverken kommer att utvidga och nyanställa. Det är på
tiden.
Redan på 70-talet forskades det på vågkraft på Chalmers i Göteborg. Man kan undra vad som hade hänt med
den, med vindkraften, med effektiviseringen, med bioenergin, med solenergin om politikerna och storföretagen
varit framsynta nog att, istället för att hålla fast vid uranet
och oljan, dra på ordentligt med forskningen kring det
uthålliga. Så intressant det hade varit. Linje 2 trycktes in
mellan ja och nej i folkomröstningen, det var synd, det.
Annars hade kärnkraften med all säkerhet röstats bort,
och trappats ner direkt utan att först byggas ut. Miljoners miljoner satsades på reaktorerna, elen bara sprutade,
måste säljas och i kommunerna anställdes energirådgivare som sa till folk att sätta in direktverkande elradiatorer
i sina villor. Det var en återvändsgränd som heter duga.
Nu står de där och måste dra rör i hela huset om de skall
komma ur den gränden och installera ett annat värmesystem.
Den konspiratoriske skulle kunna tänka att di mäktige
hade ett finger med i spelet – oljebolagen och kärnkraftsindustrin har haft visst inflytande på världens utveckling.
Fiffigheter som tar tillvara energi som är fri, som solen
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och vinden och vågorna, är kanske inte så intressant.
Men nu börjar det ändå komma, inte en dag för tidigt.
Möjligen en dag försent, eftersom temperaturen stiger på
Jorden. Hur mycket, det får vi se. Det beror på mänsklighetens förmåga att enas och mobilisera sitt allra bästa.
År 2010 verkar bli det varmaste som någonsin uppmätts.
Översvämningar i Pakistan och Kina, värsta hettan på
1000 år i Ryssland.
Journalisten Mark Lynas är en av dem som försökt beskriva framtidsscenarier om klimatförändringarna drar
iväg. De är baserade på hur det har sett ut på Jorden under perioder då koldioxidhalten varit hög – vår kära planet har varit med om ett och annat under årmiljarderna.
Livet har skakat i sina grundvalar, arter har slagits ut.
Skillnaden är att förändringarna oftast inte gått så fort
som nu – det har funnits tid och plats för livet på Jorden
att anpassa sig. Nu rasar det iväg och vi kan bara hoppas
att systemen inte börjar trigga och förstärka varann. Metanet läcker redan ur den tinande tigande tundran, det är
en växthusgas som heter duga.
I boken Sex grader serverar Lynas bilder man helst inte
vill se. Om vi kör business as usual och mot allt förnuft
låter Jordens medeltemperatur stiga, säg fyra grader, så är
många kuststäder på väg att dränkas. Hundratals miljoner människor tvingas flytta till inlandet. Isen börjar braka samman i Antarktis och öknar breder ut sig i Spanien,
Italien, Grekland och Turkiet.
Redan vid tre graders uppvärmning riskerar Amazonas att brinna upp och nästan all is på Arktis är borta. Superorkaner, grad 6, drar från Houston till Shanghai. Regn
faller över hav istället för över land, vilket leder till svår
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torka i Afrika.
Redan vid två graders ökning av medeltemperaturen
får vi extremt heta somrar i Europa – i klass med den år
2003, då 35 000 människor dog. En miljon arter hotas av
utplåning. Två grader är gränsen som forskare och politiker siktar på att vi inte skall överskrida.
Det är så stort och så svårt att ta in att vi värjer oss. Vi
själva lär ju inte behöva uppleva så mycket av det. Och
de som kommer efter oss kanske uppfinner något som tar
bort hotet. Och förresten kanske det är naturliga temperaturväxlingar. Det finns fortfarande de som håller krampaktigt i det halmstrået. De kör vidare mot solnedgången i
sina SUVar, tuggande på en Big Mac.
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Ett glittrande spår
Även om våra utsläpp och vår framfart på Jorden inte
hade resulterat i gaskoncentration som fångar solvärmen
här så hade vi ändå haft en del att ta itu med. Vågskålarna
står inte jämnt. Balansen är störd, vi har kört på för hårt,
för fort och för kortsiktigt. Vi sliter ner det vi lever av och
vi sliter ner oss själva - jag är övertygad om att det hänger
ihop.
Under sommaren då jag sitter och skriver på den här
boken kommer beskedet att Michael Jackson är död. På
något vis passar det in här. En genialisk popmusiker,
stjärna redan som barn, som drev sig själv bortom all fattbarhet, som dömde sig själv till en absurd, luxuös, sluten tillvaro i sitt eget Neverland. Transplanterad, drogad,
skadad. Gigantiska glittrande framgångar och den svartaste baksida.
Några snäpp längre ner på skalan kör vi nästan samma race, vi här i väst och även i de länder som nu ger
sig in i konsumtionssamhället. Kraven på oss är stora; vi
ska vara effektiva, ge vinst, vi ska helst vara vackra, vi
ska vägra åldras. Asiatiska kvinnor opererar fram västerländska drag. Västvärldens kvinnor (och män) sprutar in
nervgift under huden för att släta ut rynkorna, drar och
sliter och skär i sina ansikten och bröst. Suger fett ifrån
mage och lår. Vaxar bort könshår och trycker fram pu-
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tande ungflicksläppar med Restylane. Det låter som en
mardröm när man skriver det, men det pågår just nu,
läkare använder sin utbildning för att utföra de här lukrativa operationerna. SSRI-preparat (Zoloft och Cipramil
och deras släktingar) mot depression är bestsellers på läkemedelsfronten - försäljningen i Sverige år 2006 räckte
till sju procent av befolkningen.
Samtidigt dör miljoner människor i förtid, av sjukdomar
som lätt skulle kunna botas, eller av mat- och vattenbrist.
Balansen är fullkomligt skev. Vi vet det, vi ser det, men vi
är fångna i vår egen bubbla och vi vill ”keep up with the
Joneses”, som alltid.
Ändå, i allas våra hjärtan, finns längtan efter rimlighet
och rättvisa. Där bor empatin. Börjar vi se varann, mötas
öga mot öga, så känner vi igen oss i den andre och vill
varandra väl. Vi är flockdjur och vi är programmerade
att uppleva kärlek och närhet och givande och bekräftelse
som något gott. Kroppen ler av det. Själen kommer till ro.
Droger kan ta oss i den riktningen och eftersom känslan
kommer så snabbt när vi tar den genvägen, så är det inte
konstigt att vi torskar och vill ha mer, vilket krossar oss vi pallar ju inte att bada i kemikalier.
Men det är ett bevis på att vi vill in där, i det varma
rummet, där vi accepterar och älskar oss själva och livet
och där allt är vackert och sinnligt. Det finns andra vägar
dit.
Människa söker människa, och vi kan sträcka oss bortom det också och känna att vi är del av något ännu större.
Vare sig vi tror på en allvetande kraft bakom allt eller ej
så är vi bevisligen en del av något större. Vi är här tillsam-
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mans med Standing People, och med en sagolik mångfald
av livsformer, på en magisk blå planet som snurrar runt
i något vi kallar universum. Miljarder stjärnor, stor tystnad, ogreppbart för våra sinnen. Det svindlar. Smarta vetenskapsmänniskor har funnit lagar som måste hålla ihop
det hela, som förklarar en del. De lär sig själva och oss
andra lite mer för varje decennium, men hela bilden, nej,
dit tror jag aldrig vi kommer.
Alan Weisman skriver i sin bok att det är 10 miljarder
ljusår till universums utkant. Men utanför den, då? Vad
finns där?
Vi står här, gjorda av stjärnstoft, precis som bergen och
bakterierna och elefanterna och rosorna, men det är antagligen bara vi som undrar. De andra lever sina liv.
Jag satt en natt i Provincetown ytterst på Cape Cod
i Massachusetts och tittade ut över havet. Det var flod.
Det var fullmåne. Vi hade badat i de mörka vågorna och
lovprisat att vi unnat oss att bo precis vid Atlanten en
natt som denna. Jag satt på verandan och såg månens
glittergata i vattnet och kände plötsligt att där skulle jag
gå. Varje beslut om mitt livsinnehåll och riktning skulle
jag stämma av mot denna glittrande väg. Den var så pass
bred att den gav möjlighet till kringelikrokar, men jag ville hålla mig inom dess gränser.
Kanske kan det vara en bild för fler att använda. Vi
har fått en glittrande väg att gå, vi erbjöds den när vi föddes. Den är bred, men den har sina gränser – vi måste
hålla oss här, inom de resurser denna älskade planet har
att erbjuda. Vi kan dansa, leka, älska, lära, arbeta, sjunga,
lyssna, skapa. Vi kan surfa på vågorna och vi kan vara
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alldeles stilla. Vi kan simma ljudlöst i den ljumma natten.
Vi kan.
Tror jag.

Du är spårlös
Spårlös var du när du kom
Spårlös
Spårlös när du vänder dig om
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alla goda människor som inspirerat mig att sätta mig ner
och skriva! Och som stöttat mig, läst, tyckt, tyckt om.
Tack, kära Hyllningenkamrater - Simon Ljungman,
Sebastian Ring och Petra Lundin - där lades grunden.
Tack Eva och Sten Löfman för synpunkter och byte av
tjänster, bröd och äpplen. Tack Kerstin Ahlén för att du
läst och supportat och för att du ställde upp på intervjun.
Tack Lotta, Simeon, Agnes och Sigrid Silfver för att jag
fick besöka er och prata och dessutom låna kolonistugan!
Tack Åke Magnusson för kloka ord och tankar och för
de vackra redskapen i Skogome.
Tack kära barn för att ni finns. Stort tack till författarna
och låtskrivarna och övriga som citeras - det finns så
otroliga gärningar, en sådan kunskap och visdom i världen.
Och tack käre broder Patrik Gunnar Helin för att du
alltid ställer upp på mina projekt, bildsätter och fulländar.
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Källhänvisningar
Kapitel
Fyrljus som leder oss i hamn
Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk
sociologi, författare till Hälsans mysterium har myntat
KASAM-begreppet (känsla av sammanhang) som i sin
tur innefattar begreppen begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet.
Skärvor av sanning
Citatet av Catherine Ingram är hämtat ur boken Närvarons 7 krafter.
Om vi fick vara människor
Om kvinnor och män i reklamen – ur boken Vill ha mer
av Katarina Bjärvall.
Den eviga jakten på nästa ögonblick och Ett annat sätt
– finns det?
Fakta om The (Un)Happy Planet Index och om hur vi
jämför med varandra finns i boken Jakten på lycka i
överflödssamhället av Thomas Hylland Eriksen
Ett litet berg räcker
Rik på riktigt – en värdefull vardag är möjlig av Jörgen
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Larsson och Fredrik Warberg beskriver längtan och reflektion i vardagen. Bodil Jönsson har skrivit Tio tankar
om tid.
Citatet i slutet av kapitlet är hämtat ur boken Jakten på
lycka i överflödssamhället av Thomas Hylland Eriksen.
Det enkla
Lev enklare av Giséla Linde handlar bland annat om
begreppet medveten enkelhet och där citeras Cecile
Andrews.
Färgade gröna oliver
Den hemlige kocken och Äkta vara av Mats-Eric Nilsson
beskriver vad maten egentligen innehåller.
Lugnt och fint
Citatet av Henry David Thoreau kommer från boken
Skogsliv vid Walden.
Hud som längtar
Citatet av Line Löken är hämtat från SVTs hemsida i
mars 2009. Line Löken är doktorand i neurofysiologi vid
Sahlgrenska Akademien.
I artikeln om beröring i DN i mars 2004, av Lina Strandberg, citeras Kerstin Uvnäs Moberg, professor i fysiologi,
som är en av världens mest kända forskare om beröringens effekter.
Kamraten som bär oss
Citatet av Charles Sherrington i slutet av kapitlet är
hämtat ur Stefan Edmans och Martin Lönnebos brevväx-
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ling från 2018, Jordens och själens överlevnad.
Stress sätter sig i kroppen – var annars?
Citatet i slutet av kapitlet är hämtat ur Närvarons sju
krafter av Catherine Ingram.
Kompensationstillvaron
Fakta är hämtade bland annat från Döden i grytan av
Henrik Ennart och Mats-Eric Nilsson.
Underbara Bodil
Citatet är hämtat ur Bodil Malmstens bok Kom och
hälsa på mig om tusen år.
Kreativitetens källor
Citatet är ur Närvarons 7 krafter av Catherine Ingram.
Levande liv
Gabrielle Roth har beskrivit de fem rytmerna i sin bok
Rörelsens helande kraft.
Kissing it goodbye
Jennie Dielemans skriver om turism i sin bok Välkommen till Paradiset - reportage om turistindustrin.
En skuta på väg att svänga
I Mattias Hagbergs Skräp står om Nils Tiberg, pensionerad professor i restresursteknik, som skrev boken
Kretslopp i början på 90-talet och hans skiss på ett system med balans mellan nedbrytning och återskapande
av resurser.
Citatet av Mattias Hagberg kommer från boken Skräp.
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Energirådgivaren Andreas Skälegård berättade om vad
energirenovering kan innebära under sin föreläsning på
Ekocentrum i Göteborg i april 2009.
Under ytan
I boken Vad händer med världen utan oss? beskriver
författaren Alan Weisman hur det skulle se ut om vi
människor plötsligt försvann.
Klart att man vill ha en lavendelträdgård
I antologin Moder Jord i klimakteriet beskriver kapitelförfattaren Marie Milling systemen herravälde och
partnerskap.
Barack Obamas bok, som citeras sist i kapitlet, heter Min
far hade en dröm.
Round up ready?
I boken Miljöstrategi och hållbart ledarskap- ekonomi
och ekologi i samverkan beskrivs den gröna revolutionen.
I boken Bondeminnen – människan och tekniken i
jordbruket under 1900-talet av Anders Perlinge har fakta
hämtats om utvecklingen av Sveriges jordbruk.
Nobelpriset halkade galet
Källa till fakta kring DDT är Naturskyddsföreningens
hemsida.
Om kvicksilver skriver docenten i historia Lars Lundgren i boken Giftfri miljö – utopi eller verklig chans?
Fakta kring katastrofen Minamata kommer från skriften
Katastroftoxikologi – omvärldsanalys i ett historiskt
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perspektiv; FOI 2005.
Om utrotning av arter genom GMO skriver Vandana
Shiva i boken Earth Democracy.
Old School
Greenpeace hemsida är källan till fakta om uranbrytning.’

Vägar ur mardrömmen
Journalisten Ingrid Carlberg skriver om SSRI-preparaten
i boken Pillret .
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SNF:s årsbok 2007: Naturen till din tjänst (SNF 2007)
Sundbaum, Kristina: Utmaningen – forskare om en hållbar
mänsklighet (Vetenskapsrådet 2008)
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Filmer
En obekväm sanning- en global varning (Al Gore, regissör
David Guggenheim, Paramount Home Entertainment 2006)
Planeten 1-4 (Magnus Enqvist m fl, Charon film, SVT 2006)
Mannen som kunde tala med hästar (regissör Robert Redford,
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Ammot
www.ammot.se
KulturUngdom
www.kulturungdom.se
Audiotechture
http://www.audiotechture.se/
Gröna Rehab, Västra Götalandsregionen
http://epi.vgregion.se/sv/Grona-Rehab/
Emma Karp Lundström
www.emmas.se
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Cecile Andrews
www.cecileandrews.com
Edens Lustgård tur och retur - Sylwan
http://www.ksla.se/sv/retrieve_File.asp?n=262&t=ksla_publication
Katastroftoxikologi – omvärldsanalys i ett historiskt perspektiv
(FOI 2005)
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ster/P%C3%A5g%C3%A5ende%20projekt/Kcc/FOI-R--1599-SE.pdf
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http://www.manataka.org/page15.html
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Hej då GMO – gräsrotsarbete för GMO-fria zoner i Sverige
http://hejdagmo.se
Svensk Mjölk
http://www.svenskmjolk.se
Om effekt av beröring – Line Löken
http://www.sahlgrenska.gu.se/aktuellt/nyheter/
Nyheter%20Detalj/?contentId=877578
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Food, Forest and Fuel. From False to Real Solutions for the
Climate Change:
http://www.navdanya.org/articles/articles7.htm
Miljöförbundet Jordens Vänner
www.mjv.se
Naturskyddsföreningen
www.naturskyddsforeningen.se
Greenpeace
www.greenpeace.com
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