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The more clearly we can focus our attention on the wonders and realities of the universe
about us the less taste we shall have for the destruction of our race. Wonder and humility
are wholesome emotions, and they do not exist side by side with a lust for destruction.
Rachel Carson
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Kapitel 1

Intro/Vision
Det är inte det att det är möjligt. Inte alls bara det. Min övertygelse är att det är nödvändigt. Att det är
den riktning vi måste ha på vår fortsatta vandring här. Den varsamma.
En väg som är öppen för trastsång och milda dofter och som går genom skogar som är skogar. Vägar
som kantas av människohem med solceller på taken och vindsnurror här och där och grönska runt
om. Hem där vi ryms, som vi har råd med utan att slita ut oss. Palatsens tid är förbi, dem gör vi kulturhus av eller delar upp i lägenheter, bor kollektivt på modernt vis. Odlar, bygger växthus. Städerna
blir grönare, mindre sårbara, tystare, renare när biltrafiken minskar och mer ytor kan omvandlas till
gång- och cykelbanor och trädalléer som ger skugga och syre och slukar koldioxid. Gröna tak, odlingslotter, smarta hus. Välvårdade gamla byggnader och miljöer att njuta av.
Ingen behöver fetlöner och bonusar för att arbeta och verka, vare sig nu eller i framtiden, och det beror
på att ingen egentligen har behov av det för att göra bra jobb. Bevisligen. Inte en enda sjuksköterska eller fysioterapeut eller lärare har fått en enda bonus i sitt liv, utom möjligen kompensation för utebliven
sommarsemester, och ändå sköter de sina arbeten perfekt. Kommer varje dag. Vill utvecklas, bli ännu
duktigare. Har de rimliga arbetsvillkor trivs de bra.
Det där att vissa människor skulle ha helt andra behov, det är något vi ler och skakar på huvudet åt
numera. Vilken jädra story de diktade ihop, bankdirektörerna och investeringsbolagsVD-arna. Och vi
gick på det, politikerna stod inte emot, de lierade sig med kapitalet när de klev iväg från plenisalarna.
Vilken grej. Nä. Det är över nu.
Vinst är något annat. Vinst är när Jorden och människorna och andra som lever här vinner. När det
blir bättre och mer finurligt och håller längre. Återgår till kretsloppet. När vi mår väl, vill varandra väl,
blir våra bästa jag.
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Kapitel 2

Livet

Det var någon som uttryckte sin religiositet såhär: Livet är Gud. Det är livet som är Gud. Enkelt, va?
Det klack i alla fall till i mig, sant-lampan började lysa. Jag har själv tänkt och känt ungefär det, men
inte sammanfattat det så klart.
Jag har tänkt den goda kraften. När jag cyklade från jobbet på träningsskolan i Alingsås genom bokskogen vid Nolhaga berg tänkte jag så. Den goda kraften som skapat bokskogar, som kyrksalar. Den
goda kraften som ville liv och som vi bär i oss. Vi vill ju liv. Inte bara att vi, som alla andra varelser här,
vill fortplanta oss - vi vill vårda det. Vi mår bra när vi vårdar det. Hormonerna vill. Hjärtat dunkar
lugnt, välmåendet sprider sig som värme genom kärlen, cellerna funkar. De flesta av oss mår bäst när
vi gör varandra gott, ger och får kärlek och omtanke och ömhet och bekräftelse. Livet vill det. Om
inte, om vi kapar loss de där banden mellan oss, börjar se varann som fiender, eller som icke-levande,
icke-kännande, då vittrar vi ner. På samma sätt är det med övriga livet här, förhållningssättet till det vi
kallar natur. Försöker vi fjärma oss, besudlar, förgiftar, förstör, utnyttjar, så faller vi. Omsider.
Vi hade aldrig funnits så här länge på Jorden utan kärleken. Livet. Gud. Djuren vet, de lever sina liv –
fightas om revir ibland, käkar upp sina ungar ibland, det händer märkliga ting. Men i stort så är det ett
värnande. Inte roffande. Energin sparas åt det som gör att liv kan fortsätta.
Om en ser hur samhället är inrättat, hur våra yrken ser ut – det mesta går ut på att hjälpa varann.
Att byta tjänster. Om jag lagar dina skor, så lagar du mitt ben. Om du odlar potatis kan jag sy en jacka.
Om du lagar mat kan jag undervisa dina barn. Om du spelar för mig kan jag måla en tavla till dig.
Bygger du huset kan jag inreda det. Vi vårdar varann, kropp och själ. Vi ser till att barn inte far illa. Vi
har stränga regler kring vad vi får göra mot varann och jagar de som gör ont, i åratal om det behövs.
Vi lär varann. Vi ger varann njutning.
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Kapitel 3

Värnplikt
Det är bra, tror jag, med värnplikt. Men värna kan en ju göra utan vapen; värna naturen, värna klimatet, värna varann, värna barnen, värna vår beredskap inför stormar och katastrofer. Värna baskunskaperna; göra upp eld, släcka eld, lära sig klara oss i olika situationer, veta vad som går att äta och inte,
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grundläggande sjukvård. Bli planetskötare. Människovårdare.
Vapentjänst kan möjligen vara en del av detta, för dem som vill, och om vi ska ha den typen av
försvar, men grunden ska vara att värna utan automatkarbiner och Carl Gustaf-rör. Sex månader för
alla efter gymnasiet. Gick det att knöka in nästan alla grabbar i ett sådant system i massor av år, så nog
borde det funka nu också. Det behövs inte ens några skjutfält.
För ett par år sedan smällde fyrverkerier och dunkade musik i min närhet den 28 december och jag
tänkte: Firas möjligen Värnlösa barns dag? Troligen inte.
Men barna våra, allas våra värnlösa, borde förstås firas och värnas alldeles väldigt. Enligt Barnkonventionen ska vi göra det - ta hand om, lyssna till, skydda, maktdela med - och nu är den svensk lag. Så
upp till bevis. Lagen om alla barns rätt och lika värde skall efterlevas. Nu står vi till anklarna i smältvatten från polerna och Grönland. Mellan jul och nyår 2016 kom stormen Urd och Göta älv steg 120 cm.
Redan i september, efter den heta sommaren 2018, kom Knud. Vattnet steg 110 cm här i Göteborg.
Börjar bli vardagsmat, de där stormarna, märker ni det? Hallå? När jag var ett barn som skulle skyddas, 1969, kom en storm som låtit tala om sig länge och väl. Sen kom Gudrun och Per och allt vad
de hette, 2005. Katrina också. Sen Sandy som närapå dränkte New York. Under 2017 ett pärlband av
orkaner med snälla namn, Irma, Lee, José, Maria. Cyklonerna. De brakar in över våra bebodda kuster
och barna våra då. De har inte valt dem. Inte vi vuxna heller, men vi har eldat under riskerna för galet
väder och klimatändring så till den milda grad, länge utan att veta och, numera, fast vi vet.
Här kommer givetvis naturens rättigheter in (det vi kallar natur. Som är allt vi har). Who speaks for the
trees? frågar sig juristen Mari Margil i ett föredrag från 2014 som finns på Youtube. Hon och allt fler
med henne driver frågan om en deklaration kring naturens rättigheter. Jaha, säger vi då, ska träden
tala för sig, ska floderna, fiskarna, haven? Ja, genom ombud. Precis som barnen.
Frågan kom upp våren 2017 och det är inte en dag för tidigt. Nya Zeeland har anammat det och några
länder till, bland andra Bolivia och Ecuador. I Ohio har Lake Eire fått rättigheter efter en folkomröstning, Lake Eire Bill of Rights. Det går.
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Kapitel 4

Upprustning
Nu var det alltså slutet av 10-talet, början av 20-talet. Sverige går bra. Volvo Cars går bra. Det rullar
på, det är någon slags högkonjunktur (i alla fall före corona). Storbankerna hade ett räntenetto på 115
miljarder och 81,9 miljarder i vinst efter skatt 2016, kunde glädja aktieägarna med guldregn – 70 miljarder till dem! Så har det sett ut de senaste åren.
Samtidigt - det kan inte ha undgått någon att fattigdom, växande klyftor och avstånd och skolors förfall har ökat i städernas ytterområden, de som varit enda möjligheten för nya svenskar att bosätta sig
i. Resultat: hopplöshet och en känsla av att det inte spelar någon roll vad som händer med mig eller
andra. Inget att förlora. Så lätt då att trassla in sig i gängen, i sökandet efter samhörighet och respekt
på andra vis. Det är inte svårt att förstå. Forskare har pekat och pekat och varnat och varnat. Inte minst
Ove Sernhede, professor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs
Universitet, som i föredrag efter föredrag, artikel efter artikel berättat om utvecklingen i förorterna
och vad den oundvikligen leder till om inget görs. Inte mycket har gjorts och nu står vi där, nu tar sig
bara 25 procent av eleverna vidare till gymnasiet i vissa av förortsskolorna, nu skjuter unga män ihjäl
varann på gatorna. Men stridsvagnar, som nämndes för några år sedan, är inte svaret. Inte nödvändigtvis fler poliser heller. Det handlar om helt andra saker.
Det här landet är rikt. Så fatta rodret och lägg om kurs. Sträck på dig, Löfvén, som Göran Greider
skrev i en ETC-krönika i januari 2018. Det förvirrade valet samma höst fick allt att stanna av men
faktum kvarstår, vem som än står där och styr. Kom igen nu:
Rusta upp där det gnisslar, ge vårdarbetarna en lön som får dem att stanna (tror inte ens det behövs
bonusar).
Utbilda våra nya medborgare till de språkkunniga resurser de är inom skola och omsorg och
näringsliv.
Se till att vi får fler pedagoger med schysst lön, söndra inte de ömtåliga arbetslagen i skolan genom
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att ge vissa mycket mer än andra.
Och bort med vinstdrivande skolor och vårdinrättningar – det är ju rena vansinnet. Varför ska vi
vara de nästan enda i världen som tillåter skolor som gör vinst med skattemedel?
Minska arbetstiden, dela på jobben. Låtom oss andas.
Och, är jag övertygad om - se köerna minska, se sjukskrivningarna gå ner. Och därmed sympatierna
för högerpopulisterna. Så är det. De rädda blir mindre rädda, generositeten får sin chans och klyftorna
minskar mellan de som har, och de som inte har tillgångar att luta sig tillbaka på.
Solidaritet är ett i sanning hållbart begrepp. Ta fram och putsa upp det.
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Kapitel 5

Systemfel
Låtom oss nu ta bladet från munnen – vilka våldför sig mest på människor och natur? Förbrukar mest
resurser, av våra gemensamma? Det är 100 företag som står för 70 procent av klimatutsläppen. Några
försvinnande få män äger mer än vad 3,4 miljarder andra människor gör tillsammans.
Och, som jag frågat tidigare, varför måste några belönas så till den milda grad för sitt jobb, och
dessutom sväva iväg under en mångmiljonfallskärm om de misslyckas? Varför är ”rikedom” idealet
överhuvudtaget? Målet?
Jorden tål inte rikedom av det slaget. Det borde vara de rika segregerade förorterna och innerstadskärnorna som kallas problemområden.
Det borde vara skatteflyktingarna som ses som det verkliga bekymret för nationen, inte de människor
som tvingas hit av krig, förföljelse och fattigdom. Många av de stora drakarna till företag, som också
går finemang, inte minst de inom IT, betalar inte någon skatt att tala om i detta land. Panama- och
Paradisläckorna visade att över 40 miljarder svenska kronor är undangömda, undanhållna vårt gemensamma samhällsbygge.
Kajsa Ekis Ekman skrev i en ledare om hur vi så lätt förtränger orsakssambanden. Hur vi verkar
ha glömt hur maktstrukturerna ser ut och har sett ut under några hundra år. Kolonisering, förtryck,
imperialism, invasioner, krig, stöld av resurser i tredje världen. Historien som ligger till grund för hur
världen ser ut idag. Den grejen. Västvärldens grej. Det är lättare att lägga skulden på flyktingarna och
på romerna som bara tigger och tigger.
Vi är så oerhört smarta och så oerhört korkade, samtidigt.
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Kapitel 6

Återvändsgränderna
Sorry, det gick inte. Åter står vi med näsan tryckt mot tegelmuren som avslutar återvändsgränden.
Den här gången gäller det flyget. Det underbara. Det som snabbare än en blinkning tar oss till sol och
sommar och vin vid havet och shopping i London och äventyr. Ett smörgåsbord som vi kan ta för oss
av, för billig penning.
Tidigare har det gällt havets oändliga förmåga, som vi trodde, att sluka allt vi släpper ut i det utan att
påverkas. En droppe i havet. Det märks inte. En droppe till. Skit samma. Alla floderna som öste (och
öser) ut rester från batterifabriker och pappersbruk, gödsel och bekämpningsmedel, droppar i havet
bara. En plastpåse hit eller dit. Ett spöknät mer eller mindre. Men så säger livet i havet stopp, så växer
plastbergen, små kulor hittas i fiskmagar, havsvarelser snurrar in sig i de drivande näten och fåglarna
dör av det de trodde var föda. Tjoff. Väggen.
Insektsmedel och ogräsborttagare - finemang. DDT fick Nobelpriset. Lite sprayande med det så
var alla myggor väck. Och sen porlade giftet vidare i bröstmjölk och lagrades i oss alla. Blam. Rätt in
i väggen.
Neonikotinider mot oönskad växtlighet – perfekt, tills bina dog och humlorna slutade lägga ägg.
Blam. Väggen.
Fleecetröjorna, varma, lätta, goda – tills det visade sig att vi tvättar plastfibrer ur dem, som strömmar
vidare ut i systemen. Stopp.
PFAS och teflon – så smidigt! Allt rinner av, det är torrt och lättdiskat. Och giftigt. Muren.
Så har vi hållit på. Glatt viftat iväg in i återvändsgränd efter återvändsgränd, inte alltid omedvetna
om baksidorna, ska sägas. Ibland har vi skitit i dem, eller, rättare, de penninghungrande företagen
har gjort det och smort sina investeringar med glittrande marknadsföring tills väggen kom. Lagstiftningen kom.
Och så flyget då, och utsläppen från industrierna som tillverkar det som vi köper och köper och
bilköernas utsläpp och lastbilarnas och där löpte klimatet amok. Blam, blam, blam.
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Kära alla vi människor. Givetvis
är det nyfikenhet, kunskapstörst,
kreativitet och längtan efter förbättringar som lett mycket av det
här arbetet. Vi vill vidare, högre
upp, mer. Vill ur den stinkande
fattigdomen till det hygieniskt skinande trygga blanka.
Vill försäkra oss om mat för dagen och inte bara det, vi som har
den här processen ett stycke bak
i tiden förutsätter att hyllorna ska
vara fyllda jämt. Allt vi önskar
ska vi få. Och somliga är
omättliga och sedan livrädda för
att förlora det de tagit.
Nu vet vi ju. Mamma Jord har tigit still länge, men nu kommer reaktionerna. Och då står vi här,
vänner, tillsammans, tafatt krafsande på murstenarna.
Hon är tuff, denna vår mor, hon klarar sig alltid. Det är oss, och övriga varelser här det är synd om.
Så vad göra? Vända ryggen mot muren, så klart. Ta de framkomliga vägarna från och med nu. Gå varsammare. Tänka bortom krökarna. Tänka som urfolken, tolkade genom The International Council of
thirteen Indigenous Grandmothers – ta ansvar sju generationer framåt, inte bara för en mandatperiod
i taget, ett kvartal i taget.
Se varann i ögonen, putsa upp deklarationen om de mänskliga rättigheterna, inklusive barnkonventionen. Betrakta allt det levande som subjekt, varelser i egen rätt. Lära av dem som varit här så mycket
längre än vi. Där nånstans finns möjligheterna och hoppet.
15

Kapitel 7

Blåsor i nävarna
Det skulle en inte få, enligt Lie-Mats, som ledde kursen i att slå med knackelie i Botaniska trädgården,
Göteborg en varm junidag 2018. Nej, för orvet ska hållas med lätt grepp – han lärde oss att knöckla in
ett finger så att vi skulle känna när vi höll för hårt. Det hjälpte dock inte mig, som alltid tar i för mycket.
Men det var vackert, det var dans när alla sjutton deltagarna stod där och övade. Först på gräsmattan
under träden, sedan i slänten som vi hade till uppgift att slå den dagen. Vi svettades. Vi slog av det
gröna i tuvor, det blev ränder, det blev fel, men allt högt gräs låg till slut, besegrat. Somliga kunde, det
såg så lätt ut, svisch bara, lugnt och tryggt och metodiskt.
Vi fick testa att knacka på bladet också, på ett städ. Märkligt och underbart att kunna banka fram en
hård egg istället för att slipa. Sen var det brynet, då. Inte lätt heller. Somliga tog i för hårt...
Jag hängde på några personer som skulle slå ängar till foder en bit söder om stan, ett par dagar senare.
Tänkte att övning ger färdighet. Vi gick där och svingade, sommarkvällen var ljum och knotten hade
inte riktigt vaknat. Då ropade Riddarn (Anders Ridderström, Naturskyddsföreningen) åt mig med
tordönsstämma:
”Lägg ner lien! Lägg ner lien!”
Lite skrämt (jag är lättskrämd) gjorde jag som Riddarn sa och fick en hård kram av honom.
”Du har knäckt koden!” vrålade han så det hördes ända ner till radhusen i Skintebo.
Okej. Ja, ibland fick jag till det. Två gånger till den sommarn var jag med och slog och det varierade
lite hur bra det gick. Som att åka slalom – ibland sitter några svängar riktigt snyggt.
Lie alltså. Detta urgamla redskap. Lie-Mats berättade att många människor födda på andra ställen i
världen stannar till och blir tårögda när de ser honom stå där och slå gräs på kurserna. En del blir
ivriga, vill själva greppa orvet. De har gjort det förr, de kan, tagen sitter i. Ibland säger de att deras
farfar eller mormor slagit med lie, att de sett det sedan barnsben. Det hände även den dagen vi var i
16

Botaniska. En hel familj med ursprung på Balkan stannade och pratade, kände på liarna, log hemlighetsfullt.
Lie alltså. Ängarna. Slåtter. Som innebär att örter och blommor får en chans, de som inte kräver
kväve utan som frodas på magra marker. De som tryckts undan av brännässlor, lupiner, hundkex och
annat i vägkanterna och på fälten. Lien slår av så fint och så räfsas det slagna, tas till djuren (särskilt
populärt den torra sommaren 2018) och näringen försvinner från ängen, vilket gör att mångfalden
blommar. Maskinslaget gräs som ligger kvar blir till gödning. Då vinner kirskålen och dess hungriga
kompisar.
Slåtter med lie bör ingå i värnplikten.
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Kapitel 8

Helhet

Helhet. Det var ordet som kom upp på min första Rosenterapi-session på åttiotalet, jag nämnde det i
min bok Om kärleken till livet på en vidunderlig planet. Det var en stark upplevelse, den kändes så rätt
igenom sann och genuin. Jag har funderat vidare på vad det stod för då och vad det står för nu.
Jädrigt nöjd med mig själv vandrade jag en dag hemåt från gymmet nere på hörnet. Jag fick för mig
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att börja där när Slottsskogens vägar var isiga och vintermörkret låg tätt, inte kul att springa då och det
kanske kan vara bra att stärka överkropp också. Tänkte jag, den gamla gymnasten och sjukgymnasten.
Trots motstånd, trots tidigare tappade sugar och fula maskiner. Nu är det kul. Och jag tänkte då att nu
har jag varit snäll mot kroppen. Och slogs i samma stund av det märkliga i denna tanke. Den konstiga
dikotomin. Vem tar hand om vem? Är det inte jag som tar hand om mig, hela jag, hela mig? Som att
inte hjärnan och resten av kroppen hänger ihop. Vad säger du om det, underbensmuskeln?
Nej, det är ju inte alltid att musklerna lyder, inte alltid att nervimpulserna funkar även om viljan
finns, den som sitter i hjärnbarken. Det är ett komplicerat system och sjukdomar och skador kan sätta
stopp för rörelsen och för känsel och för styrning.
Men vi överlever inte som hjärnor, enbart. Även om kroppar ser olika ut och funkar olika, ändras,
åldras, stelnar och skadas, så är vi, så länge vi finns här på Jorden, en enhet. En helhet. Muskler och
nervtrådar som leder impulser till dem, initierade av den där märkvärdiga grå klumpen under skallbenet. Hud som uppfattar smekningar, smärta, vind, slag, kittlingar. Ögon som tar in världens färger.
Öron som ger oss musiken, de satans smällarna på nyår, krasandet av nyis under fötterna, lövsångarens drömska strof, orden, nyanserna, det sociala samspelet. Tungan och smaklökarna som erbjuder
smaksensationer värda att leva vidare för. Eller spykänslor. Näsan som uppfattar höstens fuktmättnad,
lavendeln, barnets ljuvliga doft, den fräna smutsen, den feta oljelukten. Vi är allt det. Inte ett huvud
som den här fyrlemmade manicken ska bära omkring på. Inte ett stolformat databihang, så länge
benen bär.
Därför mår jag så gott efter att ha rört på mig, ansträngt latissimus dorsi, hamstrings, hjärtmuskeln,
biceps, satt hormoner i rullning. Tack, säger hela varelsen som är jag, och vandrar nöjd hemåt, tillsammans med mina medpassagerare bakterierna, svamparna och kvalstren, och lagar lite käk. Veganskt.
För att jag ätit min kvot av andras muskler, druckit färdigt av kalvarnas mjölk. För att jag inte behöver
dem, vill låta dem vara ifred. För att mitt ekologiska fotavtryck ska bli mindre. Och för att det är gott,
säger smaklökarna mina.
Och - för att jag är del av den stora helheten, ett kryp här på jordytan, bland andra som lever och
andas.
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Kapitel 9

Den heliga vreden
Den är en särskild sort, den heliga. Så känns det. Kanske att fler än de rena aggressionshormonerna
drar på, kanske att den bottnar i sorgedjupen. Kanske att den stampar av i en visshet, inbyggd i själva
livets längtan efter sig självt (citat från Bengt Jacobsson och hans bok med samma namn). I det liv som
kan kallas Gud.
Jag upplever att somligt är fast som de tätaste stenar. Okuvligt som de stora trädens rötter. Säkert
som att vår planet cirkulerar runt sig själv och sin stjärna genom årmiljarderna. Sanningar, helt enkelt.
Inte bara baserade i den vetenskap som kloka, vetgiriga forskare arbetat fram och vidare - evidensbaserad, double blind-studerad, utan ett steg till.
Som att vi bevisligen är varelser bland andra varelser. Att vi tillhör den mängd levande som far omkring här i Jordens luft, vatten, på och inuti marken. Att vi tillhör. Att vi alla är släkt.
Som att vi är byggda för tillsammans, är ett nät av liv som hänger ihop. Och att vi människor är
flockdjur, om än med olika nivåer av ensamhetsbehov. Vi vill och behöver vara nära. Känna stödet av
andra, ge värme, få värme, brottas, älska, samtala, arbeta ihop. Det är vi. Sådana är människorna.
Som att, i led med dessa båda trädrotssanningar, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är
det vackraste som nånsin skrivits och slagits fast. Vi har samma värde. Samma rättigheter. Det ser inte
ut så än, men vi måste dit. Det är så det är. Vi ska dit.
Och, nästa steg; att allt liv här måste ha rättigheter. De misstag vi gjort är vi skyldiga att rätta till,
oavsett vilken nisse som sitter på vilken tron.
Vi lär. Lär mer. Vetenskapen borrar vidare. Klåfingrigheten är stor. Allt ska göras för att vi kan. Yra
av lycka är vi över allt vi kan och tävling pågår om vem som når längst. Ibland är det inte i livets tjänst.
Ibland är det inte meningen heller. Kärnvapen. Det är svårt att veta innan – DDT. Hur det nu går med
genknivar och artificiell intelligens, det får vi väl se. Berusningen tar emellanåt över även i de vetenskapliga kretsarna, där män oftast prisar män.
Nu står vi och spanar ut över avancerade dataprognoser som berättar om stigande hav, skyfall, torka,
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bränder, flykt, svält, monsterstormar, översvämningar, jordskred. Kanske att forskningen skulle kikat
åt fossila bränslenas inverkan och radioaktiva rester från den 50-talsbejublade kärnkraften istället?
Tävlat om att få fram livsbevarande energi?
Den heliga vreden över det. Över västvärldens übermenscheri och arrogans. Över de raka linjerna
genom Afrikas öknar och stäpper och skogar. Över sättet att betrakta varann som herrar och tjänare.
Den heliga vreden över att färg på huden skulle betyda nåt endaste dugg. Denna smarta anpassning
för att klara solljuset och respektive bristen på det. That's it folks. För att vara så smarta är vi, som sagt,
helt dumma i huvudet. Den heliga vreden över det, och att vi inte satsar på att komma tillrätta med
det. I enlighet med de vackra deklarationerna.
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Kapitel 10

Klimatkrisen
Länge har jag funderat över varför det varit så fantastiskt tyst,
varför samtalen uteblivit, och fortfarande gör det i många
sammanhang. På arbetsplatsen, vid matborden, under fikorna
– inte många ord om mullret från framtiden. Politik i övrigt
dryftas, så det är inte det att samhällsfrågor undviks. De flesta
av mina vänner har varit fackligt engagerade och vi gick sida
vid sida i antikärnkraftsmarscherna i slutet på sjuttiotalet. Vi
har demonstrerat för fred och hbtq-frågor och många av oss
ses i förstamajtågen. Ändå. Hittills påfallande tyst om hotet
mot mänskligheten och livet här. Inget större engagemang i
manifestationer för klimatet, inklusive Fridays for future. Kanske gäller det främst den generation jag tillhör – vi som nu
är på väg in i pensionering. Det är absolut fler unga på demonstrationerna, och det har världen den
fantastiska Greta Thunberg att tacka för. Det är trösterikt och förståeligt på ett vis, det är ju de som ska
försöka navigera i en instabil framtid. Och ofta hör en om barn som är oroliga och ställer frågor till
sina föräldrar. Nu har de dessutom fått en frontfigur av rang.
Det finns förklaringar. Den mänskliga hjärnan sysselsätter sig helst med det som ligger nära i tid och
rum. Det som går att greppa. Vi engagerar oss mest i dem vi kan identifiera oss med. Vi vill ha
trygghet och gärna förutsägbarhet kring jobb, boende, ekonomi för vår egen och våra barns skull. Och
vi reagerar lättare på en tydlig yttre fiende, särskilt om vårt eget samvete är rent.
Men klimatet, naturen – det vi kallar ”miljön”, det är suddigare. Även om vi märker alltmer inpå
skinnet att vädret är konstigt så är det svårare att reagera på. Vädret, liksom. Ett samtalsämne i alla
tider, men något som vi inte rår på, vilket har känts rätt skönt. Ingen skuld där, ingen påverkan från
någon mänsklig varelse. Och så visar det sig att vi påverkat något så kolossalt genom skorstenar och
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fabriker som gett jobb och välstånd, via avgasrören på bilarna som vi knegat ihop till, via strimmorna
från flygplanen som burit oss till pooler och vila - och genom maten. Maten! Korna! Sojabönorna till
korna!
Det är en tanketwist som heter duga och vi är själva medaktörer. Ingen går fri. Ingen vågar riskera
glashusets väggar genom att ta upp en sten. Öppnar vi den dörren så får det långtgående konsekvenser för det privata livet, tänker vi nog långt därinne. Vi vet vad vi har... Det där andra får väl, tja,
teknikerna ta hand om. Politikerna får för fan reda i detta, de får ju betalt. Vi sopsorterar och vandrar
troget till återvinningen med våra kassar. Vi lägger olika grejer i olika containrar på tippen, som kallas
återvinningsanläggning eller nåt sånt – förr slängde vi skiten i en hög bara. Det gick det med. Vi har
hivat ut oljepannan eftersom oljan blev så förbannat dyr och satt en värmepump på väggen. Det är väl
bra? Vi jobbar hårt, vi är värda några flygtripper per år. Och bilen – kom inte och rör min bil, säger
männen (även de i storstäderna), som aldrig satt sin fot på en buss. Lalalala, händerna för öronen, vill
inte höra mer.
För många småbarnsföräldrar, som månar om de där ljuvliga ungarna, som sätter på dem hjälm och
ger dem ekomat och hämtar tidigt på förskolan och köper ekokläder och läser och leker och oroar sig,
för dem tror jag att rädslan är så överväldigande att den inte går att famna. Ett stort svart moln därborta i en framtid. Huvudet i sanden är enda sättet att förhålla sig.
Men. Ingen kan nu säga att vi inget visste. Media har vaknat på allvar. Rapporterna duggar tätt. Vi
höll på att svimma av värme sommaren -18 och det blev missväxt i landet. Skogarna brann och grillarna fick stå oanvända.
Så när kommer samtalen om hur vi ska leva igång utanför de mest engagerade kretsarna? När kan
fler förstå att vi måste måste förändra vårt samhälle på alla plan? Nu? Snart? Hjälper covid? Vi är idag
fullständigt och totalt beroende av fossil energi för att få mat, kläder, prylar och för att röra oss. Den
tryter nu, och vi kan inte heller använda reserverna eftersom klimatet då barkar fullständigt åt skogen.
Så vad göra? Och hur forma en framtid som kan bli bättre, där vi får tid och rum att leva för mer än
jobbet, hämtningarna, storhandlingarna på helgerna? Vi har en möjlighet nu – vi lever i den stora
omvandlingens tid. Det kommer att kosta - men hur väl mår vi idag då?
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Kapitel 11

Verkligheten
Jag bor bra. Fram tills att bena strejkar och vägrar de trappsteg jag har för att komma upp i lägenheten,
känner jag - oftast - att här vill jag bo. Häruppe på berget i Masthugget, i en tvåa med utsikt, i ett gammalt landshövdingehus. Fortfarande med en hyra jag kan klara, på en blommande gård. Jag har haft
en sagolik tur som fått den möjligheten. Slottsskogen intill. Inte mycket mer att önska om en bor i en
storstad.
Men. Emellanåt slås jag av det där med det verkliga. Den miljö jag befinner mig i nere i stan – är
det verkligheten, detta? Alla dessa hus, dessa fordon som far och låter i en aldrig sinande ström på
gator och vägar, dessa stora hus med fack i där människor för dyra pengar framlever sina dagar? Dessa
butiker som lockar och lockar med sånt vi oftast inte behöver, allt det som produceras och produceras
världen över, fraktas hit i containrarna som ligger staplade ute i Sannegårdshamnen, ger gigantiska
utsläpp av växthusgaser och bekämpningsmedel och kräver ofantliga mängder vatten? Är detta det
verkliga egentligen? Allt detta människogjorda?
Ja, det är klart att det är verkligt, vi har byggt upp det och vi har byggt av det som jorden ger. Något
annat finns ju inte att bygga av. Vi har konstruerat dessa anhopningar av huskomplex, byggt ihop,
byggt vidare utåt och uppåt och nu allt tätare och högre, på mark som kostar skjortan. Och så sugs
människorna in. Förutsättningar för kulturutbud, umgänge och möten skapas. Tågen går hit, flygplats
finns, det är lätt att ta sig till storstan. Att städerna växer är verkligt och har pågått länge, accelererande
sedan industrialiseringens tid. Mor min kom flyttandes hit från Dalsland på fyrtiotalet, och så var det
för många. Andra har kommit längre ifrån, för att hitta arbete och en ny tillvaro. En framtid.
I världen växer megastäderna, strömmen går ditåt, trots bostadsbrist, soptippar, usel luft och elände.
Över hälften av världens befolkning bor i städer nu.
Inklusive jag. Som är född här, uppväxt i Kortedala och Brunnsbo, två typiska närförorter i Göteborg, byggda på femtio- och sextiotalen. Det här är min stad. Två decennier i Alingsås och två år i
Stockholm kan inte ändra på det. Men.
24

I rätt ljus så ser jag att här är guldet
Här är verkligheten och behovens möjlighet
I den misshandlade jorden bubblar ännu kärleken
Här är livets hemlighet, kanske livets evighet
Så skrev jag i en av mina första låttexter på åttiotalet. Då bodde jag i Alingsås, for runt på landsbygden
och träffade barn som behövde sjukgymnastik. Blickade genom vindrutan ut över nyskördade fält och
dungar med lövträd vid sjöarna. Försökte fånga känslan av att det här var det ursprungliga, eller i alla
fall mer ursprungliga, det vi lever av och kanske för. Tillsammans med. Det som ger oss mat att äta,
luft att andas, ro i själen.
Och så är det ju. Det är det vi är del av. Längtan till skogarna och vattnen växer, säkert för fler än jag.

Kapitel 12

Att bebo landet
Går det att bo och leva utanför städerna? Eller är det en sorts ny naturlag att alla måste samlas och bo
tätt ihop? På allt dyrare mark, i allt högre hus? Måste det vara så?
Rörelsen in mot de större städerna har pågått länge och pågår ännu. Jobben finns där, universiteten,
sjukhusen och allt det där som många av oss vill ha. Det finns fördelar rent resursmässigt också att bo
samlade i lägenheter; det kräver mindre energi för uppvärmning och kollektivresandet underlättas.
Det finns absolut en poäng med att många lever nära varann.
Men. Städerna är sårbara. De försörjer sig inte själva – hela tiden måste transporter in och måste odlingsytor till för att mat ska finnas på hyllorna i butikerna. Går strömmen är vi stadsbor pantade. Här
finns sällan eldstäder att hålla oss varma vid och koka potäter på. Inga brunnar att hämta vatten ur.
Landet vi bebor är stort och vidsträckt. Alla trivs inte i ruschen. Bostäderna kostar skjortan och inne
i många av oss gror längtan efter något annat, något grönare och lugnare. En bullerbydröm kanhända,
om en tillvaro där barnen kan springa till varann, cykla till varann, leka i skogen och vara med i det
dagliga livet på ett annat sätt än nu. Vara ute, i rörelse. Våra händer längtar jord och kanske behöver vi
en tillvaro där det ingår, för att bli helare. Odla lite själva, eller mycket, om tid och kunskap finns. Bo
billigare så att vi slipper lönearbeta något så infernaliskt. Kunna utveckla våra konstnärliga intressen,
fixa till uthus och bodar så de ryms. Ta på skidorna vid husknuten och ge oss ut (om det nu finns
någon snö kvar).
Det som måste till är grupperingar, så vi kan samarbeta och utvecklas ihop kring kulturhus och marker. Det som måste till är bra skolor och förskolor och vårdcentraler och möjligheter för butiker att
överleva. Det som måste till är en smart kollektivtrafik och möjlighet att cykla utan att riskera livet på
obefintliga vägrenar. Billösa göre sig idag icke besvär – det är i princip omöjligt att flytta ut på landet
utan bil. Och det som absolut måste till är en utjämning av skatter mellan stad och land, så det blir
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rättvist. Storstaden kan inte vara norm. Staden
kan inte bara håva in det som landsbygden ger
utan att ge något tillbaka. Storstadsmänniskan har
inte greppet, inte svaret på alla frågor. Som alltid
är det fråga om respekt och jämlikhet. Landet
håller på att brytas isär och polariseras, vi måste
hejda den utvecklingen.
I skrivande stund, hösten 2019, läggs det fram en
satsning från de styrande. 137 kronor i månaden
ska invånarna i norra Sverige och nordvästra
Götaland och Svealand få i skattesänkning. En
början? En futtig sådan i så fall.
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Kapitel 13

Larven

I september 2018 läser jag en krönika av den fantastiskt kloka Nina Björk, med rubriken: Vad är det
ni inte förstår? Hon tar där upp det nödvändiga i ett annat ekonomiskt system, ett som inte bygger på
evig tillväxt på en planet med bevisligen ändliga resurser. Ett resonemang som nu allt oftare dyker upp
i spalterna.
Det kapitalistiska systemet gör det, det kräver evig tillväxt, neverending kurvor pekande uppåt. Som
en larv måste det äta ohejdat för att klara sig. Annars kommer inga vingar utan larven blir liggande
där svältande, väntande, helt beroende av våra gemensamma tillgångar som räddning. Som bankerna
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2008, efter den fullständigt bindgalna spekulationen kring lån i USA åren innan.
Nu verkar den grejen glömd och det glufsas på igen, överallt, inte minst i landet där det brakade först.
Nu käkar den gammalt kol, larven, och gas från nyspräckt berggrund. Och fortsätter förstås att förbruka människors kraft i gruvor och vid symaskiner. ”Enkla” jobb. Som somliga önskar ska införas här
också, till lågpris. H&M har nu inlett ett förbättringsarbete, säger de, vilket innebär att de höjt lönen
för folk som håller deras industrier igång, till strax över miniminivå! Hör hurraropen skalla! Lönerna
är ändå inte såpass att de går att leva på, men nu tar vi det lugnt här, ett steg i taget, säger Stefan Persson. Och vi då, som köper klänningarna och skjortorna som marknadsförs på de tunna modellerna.
Nina Björk: Finansdepartementet ljuger inte. Vårt ekonomiska system kräver just det de betonar vikten
av: ökad produktivitet och högre tillväxt. Men klimatforskarna ljuger inte heller: det är den fossildrivna
produktionen som orsakar klimathotet. Det är de som inte ser konflikten här som ljuger. Det är de som
säger att vi måste tänka annorlunda som ljuger. Vi kan tänka hur mycket vi vill – det är göra annorlunda
vi måste!
Hon beskriver studier som visar att det inte går att frikoppla tillväxt från ökat utnyttjande av resurser, hur grönt den än etiketteras. Och det är klart det är så.
Vad lär dom sig på Handelshögskolan egentligen? Hur kan ekonomi överhuvudtaget läras ut utan
kopplingen till villkoren, till den planet vi har att hushålla med? Nu? Idag, när vi har så många många
många bevis för att vi sågar av den gren vi sitter tungt på?
Redan den 29 juli hade vi använt avkastningen av det som Jorden ger 2019. Nu tömmer vi bankkontot. Vi i Sverige började med det redan i våras. Det är tack vare Jordens fattiga som datum för när
räntan är uppäten, skjutits fram till slutet på sommaren. Själva mumsar vi i oss 4,2 jordklot.
Vi måste ändra på oss. Det finns andra sätt att leva. Isarna, stormarna, torkan, havshöjningen,
massutrotningen av medvarelser berättar och berättar. Börjar vi lyssna nu? Börjar vi förstå? Börjar vi
göra?
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Kapitel 14

Vinsten

Det ska gå med vinst. Min lilla enskilda firma ska det, det står i regelverket. De globala konglomeraten
lever för det, aktiebolagen ska ha utdelning, kapitalet ska växa. Vinst. Jaha. Vad nu det är. Vi har
konstruerat märkliga system, där värden kan stiga och sjunka dag för dag. Plötsligt rasa. Obegripligt
i sig.
Men kan inte vinsten i alla fall se olika ut? Att kunna rulla på såpass att rimliga löner till dem/oss
som gör jobbet kan betalas ut, att kunna förbättra det som behöver förbättras, säkra upp arbetsmiljön,
se till att personalen trivs och mår bra – är inte det vinst nog?
Lyckligtvis finns det ju bolagsformer, i alla fall här i landet, där vinsten ska återinvesteras i företaget.
Det finns kooperativ. Ekonomiska föreningar, sociala företag. Bra. Frågan är varför inte alla företag
är sociala företag? Enligt resonemanget ovan, vår tillvaro på en planet med ändliga resurser, borde
väl cirkulärt, hälsomedvetet, resurssnålt vara ledord? Att även stålarna vandrar den vägen? Vem, mer
än de redan rika, vinner på att vinster delas ut, vinst på kapital som kanske ärvts, kanske spekulerats
fram? Jorden? De/vi som gör arbetet ”på golvet”?
Enligt forskningen så mår invånarna bättre i samhällen som är mer jämlika. Förhållanden mår bättre
om de är mer jämställda. Vi mår alla bättre om vi är i ögonhöjd med varann.
Inte svårt att förstå att de med materiella rikedomar är rädda för att förlora dem, så funkar vi ju.
Men ingen kan ta sig rätten att förbruka mer än någon annan. Inte egentligen. Dessutom är lyckan på
intet sätt avhängig av vare sig hög inkomst (över en viss nivå) eller glitter och lyx. Vi anpassar oss. Det
vi däremot mår dåligt av är att falla ur ramen, inte få vara med i vår flock. Vi jämför oss med varann.
Världen tycks tolerera att den där enda procenten med alla sina tillgångar får lov att leka vidare, att
köra sitt eget race på resten av Jordens, klimatets och allas vår bekostnad. Varför då? Makt, förstås.
Rädsla från alla håll, förstås. Idag äger åtta män lika mycket som hälften av hela Jordens befolkning.
Hallå.
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Kapitel 15

En och en
Så heter en låt av gruppen FJK. En alldeles underbar låt.
Vi går en och en
Valet ligger i din egen hand
Vi går en och en
Du kan kapa alla gamla band
Visst gör vi. Avskilda kroppar vandrar längs trottoarer och stigar. Sitter inte ihop med någon eller
något, hur mycket vi än ankrar upp med vigselringar och blodsband. Individer. Jag har levt mitt eget
liv, utan partner i över tjugo år nu, till exempel. Men när han slets ur min famn den där majdagen,
han som var min kärlek, då var det som sårigt på halva kroppen länge, länge. Och hjärtat var en trasig
klump som mot alla odds pickade vidare. Vi hade växt in i varann, nervtrådarna vajade vilsna, avhuggna i kölden när han dog.
Nej. I grunden är vi inte en och en, ingen av oss klarar det. Vi är som träden, vi lever av rottrådars
utbyte, av andra varelsers hjälp. Nog kan de se ut som stolta entiteter, rakryggade stolta, träden, men
nej. Det är samverkan som gäller.
Politiskt har det varit en era av en och en i flera decennier nu. Låten (som inte är tidstypisk i
andra avseenden) skrevs i slutet av förra årtusendet, när 80-talets störtflod av egoism och egocentrism
hade kommit, som en kapitalets reaktion på tillsammans, på kollektivets, samhällets bästa, de osexiga
folkrörelserna, strejkerna och de där skräniga miljömupparna som sabbade för stadsplanerare och
gruvbolag och kärnkraftsvänner. Söndra och härska är en gammal effektiv devis. Satsa på dig själv.
What’s in it for me? Dra en lina och känn dig oövervinnerlig. Skaffa dig en aktieportfölj, vetja. En
bostadsrätt åt alla, eller i alla fall åt alla som räknas. Se till att folk ser om sitt hus, kollar värdestegringar och är oroliga för räntenivåer – då skiter dom i resten. Köp, köp, köp. En och en föll vi i den blanka guldskimrande dammen och hade fullt upp att hålla oss flytande. Tiden räckte inte till några grön32

sakskooperativ eller demonstrationer eller läsande av litteratur som flaggade för framtida katastrofer.
Till glädje för tankesmedjorna på högerkanten.
Det märkliga är att det, inte minst i just dessa tankesmedjor och konservativa kretsar, talas mycket
om den ringa betydelse det har hur vi agerar var och en, vad gäller klimatfrågan. Vad spelar mina små
utsläpp för roll? Vad spelar lilla Sveriges pytteavtryck för roll? En biff mer eller mindre, en SUV till, en
resa till, en motorbåt? Vi jobbar hårt, vi har råd att unna oss, kom inte här och tjata. Vi sopsorterar.
Individen krömp hastigt till ett ingenting, inget att räkna med, ingen som gör något större avtryck.
Och varför ska jag? Just jag?
Det här gäller inte bara dem som sitter i palats och myser, värnande den livsstil de tycker de har rätt
till. Det gäller de flesta av oss, mer eller mindre. Skribenter i mittfåran och även på vänsterkanten har
länge sagt samma sak – vad har min insats för betydelse när politikerna inte gör något? Det måste till
stora grepp, lagar, avtal, verkstad. Japp. Det måste till.
Så ska vi bara åka vidare då, längs den breda motorvägen i våra fossilbilar? Som Trump och hans vänner? Eller ska vi sätta oss och meditera, som Roy Scranton förordar? Acceptera att allt kommer att rasa,
inse att vår lilla insats inte betyder något alls?
En och en tror jag vi måste ta till oss hur det slutet av den motorvägen kan tänkas se ut. En och en
börja fundera, läsa, tänka, leta hopp och GÖRA. Och så, som mycelet under träden, söka varann.
Låta samtalen handla om framtiden, en framtid värd namnet. Vända oss utåt, bli en skog. Bli en djävligt högljudd skog, rentav en rörelse, den som nu har tagit fart med Greta Thunbergs hjälp, vars vrål
når fram till dem vi valt att representera oss och till företagarnas ivrigt lyssnande spejare – vi är ju
marknadens förutsättning. En och en och allihop.
Och förresten, räknas inte var och en av oss i det här sammanhanget, varför skulle min röstsedel ha
någon betydelse? Vad ska vi med demokratin till?
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Kapitel 16

Sorgen

Du bär på en stor sorg, sa den gamla visa kvinnan från Mexico, när hon masserat mig och känt min
varelse genom sina varma händer. Jaha. Jag tänkte förstås på det som blev mitt livs brännmärke och
eviga sår – när min älskade Roger dog. Klart att jag bär det i mig. Saknaden. Blytung ibland. Men sorg?
Nu?
När jag funderade vidare, så insåg jag att det nog inte bara handlar om 1996 och den stora förlusten.
Det har kommit andra sorger, personliga, sedan dess. Mycken längtan som inte fått fullbordas. Men
inte heller det borde satt det avtryck som kvinnan syftade på. Så slog det mig: det är Weltschmerz.
Som ett ok ligger hotet mot min älskade planet och livet här på mina axlar. Det gör sig påmint mest
hela tiden. Glädje över vackert väder, milda dagar, ljumma vindar är inte längre den glädje det en gång
var. Samvetet gör sig påmint i de flesta situationer. Jag kan inte närma mig en flygplats längre utan att
det stora svarta överfaller. Skulden. Skulden min och allas, som frossar. Jo, jag har betvingat det, mot
bättre vetande, och rest till New York vartannat år under en period. Kunde inte låta bli. Jag är vegan.
Jag bor i lägenhet. Jag har ingen bil. Jag... vill vara i New York ibland. Så tänkte jag, medan djävulen
skrattade hest nere i djupen och väste: Jaja, men du åkte ju Amazon hela din tonårstid, du har bilpendlat, du har varit köttätare två tredjedelar av ditt liv, du skenheliga – och hade ni inte oljepanna i villan?
Och flög du inte till Island förra sommaren? Skam och skuld. Ingen går fri, alla har vi i den industrialiserade (civiliserade?) världen bidragit till att det ser ut som det gör.
Nu är glädjen väck, nu går det inte längre, nu kan han skratta och väsa bäst han vill. Den president
som härjar därborta i USA när detta skrivs gör ju inte besöken så lockande heller. Jag lovar inte att
aldrig flyga mer, men glest ska det bli.
Sorgen. Över att många, inte minst män i min ålder, inte minst potentater, inte verkar vilja greppa
det som pågår. Över att barnbarnen går en osäker framtid till mötes och att deras jämnåriga på andra
platser på Jorden kanske inte har någon framtid alls. Att de kommer att tvingas fly för sina liv och då
troligen mötas av murar och avvisning. Sorgen över att varje gång det stormar och skyfall dränker hela
städer tänka: Där ser ni! Ser ni nu då? Fattar ni nån gång?
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Sorgen över att det ändå fortsätter som förut. Sorgen över att 60 procent av ryggradsdjuren är utrotade.
Sorgen över vitnande korallrev. Sorgen över människans kortsynthet och kyla. Sorgen över ojämlikhet
och förtryck och rasism. Sorgen över våra slavar i djur- och slaktindustrin.
Den sorgen.
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Kapitel 17

Drömmen om gitarrer på ryggar
Enligt uppgift har den gamle socialdemokratiske profilen Ernst Wigforss yttrat följande:
Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt voro vi sinnessjuka.
Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa, måla, sjunga – ja, vad ni vill. Frihet!
Hear, hear. Hoppas att han verkligen sa det. Synd bara, i så fall, att hans efterträdare i partiet tycks
ha tappat det perspektivet helt. Här pratas bara om rätten till heltid, om jobbskapande åtgärder, om
arbetet som självändamål, vad vi än gör. Vilka onödigheter som än produceras. Rätten till heltid, jättebra princip. Kvinnor i låglöneyrken, de som gör det allra viktigaste jobben, ska ha en rimlig lön. Men
en heltid ska inte behöva vara 40 timmar/vecka. Inte för någon, och absolut inte för dem som sliter
kroppsligen och själsligen med den nära, livsviktiga omsorgen och vården. Det är ingen naturlag med
40-timmarsvecka. Det är bara det att vi fastnat där, efter ett par arbetstidsreformer under 1900-talet.
Och med alla krav från alla håll, med barn och föräldrar att vårda och värna, med ett tempo i arbetslivet som våra förfäder faktiskt inte hade och detta sittande framför skärmar och bilåkande fram
och tillbaka till arbetsplatsen, så mår vi inte bra. Många mår inte bra, det knapras piller och folk kommer inte ur sina sängar eftersom alla kroppens stress- och antistressystem har ballat ur. En hel del av
oss har det gott ställt ekonomiskt, i alla fall tills räntorna höjs, men har panikångest. Faller ur. Eller
sitter kvar, undrande om det här verkligen var grejen med livet. Och unnar sig att fly, per plan, till lugn
och sol och drinkar med paraply, rättså ofta.
Ernst W:s ord klingar vackert. Musik, dans, måleri, frihet. Min tolkning: Mer tid att själv och tillsammans designa sina dagar. Lo-fi, så att säga. Slippa stressa barnen. Gå ut i skogen och andas. Odla. Ha
vardagsmiddagar tillsammans, hinna prata färdigt. Och utvecklas, fortsätta utvecklas och invecklas
och upptäcka. Leta fram den där lekfulla kreativiteten som satts på undantag så länge. Kliva in i
replokalen igen, med gitarren som hängt på väggen i evigheter. Gå upp på vinden och hämta det dammiga staffliet. Våga sig in i skrivarcirkeln med penna och skrivbok. Lära sig fixa cykeln i ett cykelkök.
Lära sig laga surkål eller den där gratängen som grannen bjöd på. Ta kontakt med träden och växterna
intill, se till att skapa ett förhållande till dem, följ årstiderna, käka lunch ute. Alltså ute. Som Eva San36

ner skriver i sin bok Naturens hemlighet:
Att bada i samma sjö varje sommar, se solnedgången från samma sten vid havet eller campa på samma
strand är exempel på hur vi upprepar ett rituellt beteende. Detta skapar en känsla av trygghet, frihet eller
tillhörighet precis just där. Vi vet att vi kan återskapa dessa känslor genom att besöka platsen när vi vill,
där eller inom oss. Att vi lär känna floran och faunan på en plats i naturen skapar också igenkänning. Vi
vet var det finns svamp och bär, vilka fåglar som häckar i området och var vi kan bada. Det är som när
vi lär känna en person – vi får veta mer och mer för varje möte och känner oss mer och mer förtroliga
med varandra.
Min vision är fler som cyklar med trumpetfodral i cykelkorgen, fler som vandrar med gitarrer på
ryggen, fler som köper färger och penslar, fler på väg till kör-repetitioner, fler som går hand i hand
med barnen och anpassar sig till deras tempo. Som dröjer lite vid varje steg, känner Moder Jord
vibrera under fotsulorna. Min vision är fler picking parties – jamstunder tillsammans bara för att det
är så jädra kul att spela. Min vision är ett kulturliv som bränner till, som vågar, som finns överallt att
ta del av.
Min vision är ett land där människor kan välja att bo i större städer, i mindre städer eller i byar och
få del av lika bra samhällsservice – att skattesystemet ändras i den riktningen, att alla har tillräckligt
snabba uppkopplingar och att en vettig kollektivtrafik finns och en väldig massa vanliga cyklar och
elcyklar och trygga cykelvägar. Min vision är att de smarta automatiserade system och flinka robotar
som gör en massa människoarbete överflödigt inom industrin, använder förnybar energi för att drivas, finns i en cirkulär ekonomi och utför arbete till samhällets fromma. Det vill säga tillverkar sånt vi
behöver, på naturens villkor. Och att de, robotarna, hålls utanför vård och omsorg.
Min vision är att fler egenskaper och drömmar i varje människa ska få växa och blomma, oavsett
ålder. Att målet inte är att samla pengar och prylar. Det finns ingen riktig trygghet i det, fast det framstår så i det samhälle vi (företagen, bankerna, PR-konsulterna, politikerna) skapat åt oss. Vi behöver
ha en grundnivå; mat, vatten, tak över huvudet, lika bra sjukvård och skola för alla och en marginal för
glitter och dans. Resten av livets viktiga är helt andra saker. Och bottom line: Ingen trygghet alls utan
en beboelig planet, som grönskar och som vi kan leva av och med.
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Kapitel 18

Dinosaurierna som blev fåglar
För ett par hundra miljoner år sedan var planeten Jorden väldigt annorlunda mot nu. Kontinenterna
som suttit ihop i Pangaea, började glida isär. Flora och fauna var helt andra och de varelser som märktes mest och tog störst plats var dinosaurierna. De fanns här på Jorden i 160 miljoner år och är enligt
Wikipedia den mest framgångsrika djurgrupp som någonsin levt på land. För drygt 65 miljoner år sedan, i slutet av perioden Krita, dog de ut, tillsammans med en stor del av det övriga djurlivet, i det som
verkar varit en stjärnsmäll av enorma dimensioner – en jättelik meteorit slog ner. Styrkan i nedslaget
motsvarade sju miljarder Hiroshimabomber – adjö Tyrannosaurus & co!
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Men. En gren på det här utvecklingsträdet fortsatte växa och utvecklas, nämligen fåglarna. Gråsparvarna, stararna, grågässen och övriga 10 000 fågelarter, alla är de små dinos! Det var väl ändå en
vacker vändning på en stor katastrof. En rännil av liv stannade och blev till ett nytt underbart myller
av färger, vingar och sång.
Så kan det fungera i den stora tidsrymden – liv uppstår och försvinner, värmeperioder avlöses av
istider, vulkanutbrott ställer till det och emellanåt kommer stenbumlingar från universum farande.
Ibland hörs de argumenten i klimatdebatten. Klimatet har alltid skiftat, säger somliga. Det är naturligt.
Och det stämmer. Men oftast inte under en blinkning, som nu. Inte med vår hjälp, som nu. Vi som är
så nya här och så välsignat klåfingriga.
Jag tänkte på det när jag studerade en nötväcka som klättrade nerför en tallstam i Slottsskogen. Den
lilla dinosaurien. Tänkte att om vi människor nu är på väg att ta livet av oss själva och om vi lyckas –
vad skulle kunna komma istället ifall någon rest av våra DNA-spiraler hänger sig kvar här? Småväxta
milda skogsvarelser, vättar, kanske? Alver? Tomtar som lever under trädrötter och bland stenar?
Bonobolika apor, som kommit lite längre, men är lika fredliga?
Eller blir vi istället rumpnissar med för stora vintermössor som irrar runt och gnölar: Vaffö gjorde
di på detta viset? Vaffö blev det natten? Vaffö då?
Ändå – att bara tänka tanken, att vårt utdöende faktiskt är en rätt realistisk utgång av det som pågår,
är ju svindlande och mardrömslik. Vi klampar fram här, som Giganotosaurus och Triceratops, lämnar
våra för evigt förödande spår i jordskorpan och atmosfären utan att ta in att det är det vi gör. I väntan
på stjärnsmällen.
Sjung mig till sömns, koltrast, många aprilkvällar till. Snälla. Sjung. Sjung lite till.
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Kapitel 19

Maten

Under det årtionde som inlett 2000-talet har väldigt mycket hänt på väldigt många fronter. Osannolika ledare har valts, fruktansvärda blåbruna strömningar drar världens utveckling bakåt, flyktingar
möts av kalla handen, drunknar i havet, fastnar i de priviligierade ländernas omänskliga system eller i
läger på grekiska öar. Koldioxidutsläppen fortsätter öka, isarna fortsätter smälta.
Men. Som beskrivits ovan finns det mycket att glädjas åt också. Hoppet brinner, om än med flämtande
låga.
Inte minst gäller det maten. På allvar presenterar nu kockar via public service förslag på att skolmatsbespisningar ska ha vegansk mat som grund. Sedan får eleverna själva komplettera med kött och
fisk som ligger i skålar bredvid. Det är framsteg, verkligen. Ännu 2012 när jag bestämde mig för att
avstå produkter från djurindustrin, fick jag kommentaren: Har du blivit militant? Ska du släppa ut
minkar nu? Så säger nästan ingen längre. Jag är en sällsynt fågel i min generation, och jag tror mina
vänner pustar lite när vi har matlag och middagar - ”och så var det hennes mat, ja...”. Men de har lärt
sig. De lagar ofta veganskt till alla och gillar det. Flera har barn som är veganer.
Det finns också en hel del mer att välja på i butikerna. Hyllorna med veganska halvfabrikat, ostar,
såser, pålägg blir alltmer synliga och alltmer omfattande, liksom frysta sojabitar, vegobullar, burgare,
glass och what not. I mejeriavdelningen dignar det av havregurt och soygurt och vegabiliskt smörgåsmargarin, havregrädde och växtbaserad mjölk.
På nätet finns hur många veganska recept som helst och vackra kokböcker kan en köpa. Det är underbart, faktiskt.
Jag vet inte vad en granskning av journalisten Mats-Eric Nilsson skulle ge, om han bestämde sig för
att ta sig an veganprodukter – kanske finns där lite för många smakämnen och konsistensgivare för
att det ska kännas helt okej. Och många är inte ekologiska. Jag har kontaktat några företag kring detta,
men inte fått svar. Det går förstås att laga mat från grunden också, men smaker en vant sig vid från
barndomen, av ost, korv, kaviar och så vidare, är svåra att avstå ifrån och även veganer behöver
snabblaga ibland. Så mer ekomat, tack, utan så många E-ämnen och utan djurinblandning!
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snabblaga ibland. Så mer ekomat, tack, utan så många E-ämnen och utan djurinblandning!
Varför jag äter veganskt? Frågan kommer inte lika ofta nu, men här är svaret: Jag kan inte stå bakom
en industri som behandlar våra medvarelser korna, grisarna, kycklingarna och hönorna enbart som
produktionsenheter. Om slakterier hade glasväggar skulle alla vara vegetarianer lär Linda McCartney
ha sagt. Och inte bara slakterierna är vidriga. Livet vi erbjuder djuren som vi bestämt oss för att käka
upp eller ta mjölken ifrån, är inte värdigt för de allra flesta. Kalvarna skiljs från sina mödrar direkt efter
födseln i stort sett. På ekologiska gårdar får de gå med sin mamma ett par dagar längre, men sedan
iväg för att växa upp enbart med andra kalvar. Det är ju nämligen deras mammors mjölk som går till
oss. Så det funkar inte att ha en kalv som diar. Hur skulle det vara att skilja nyfödda hundvalpar från
tikarna, kattungarna från kattmammorna, fölen från stona? Eller för all del, bebisar från sina mödrar
och fäder? Fasansfullt för båda, givetvis, tvärt emot vad naturen vill och har menat. Tuppkycklingar
mals ner. Hönor kasseras när de värper sämre. Kycklingar drivs upp så snabbt att benen inte bär de
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överdimensionerade kropparna. Grisarna knatar omkring på hårda golv i små bås med bara lite halm
att böka med, om de nu alls bereds plats att knata och böka. Korna står inne nästan hela året, och det
finns krafter inom LRF verkar för att de inte ska behöva släppas ut överhuvudtaget.
Men sådant går inte att ta hänsyn till om business as usual ska upprätthållas. Det handlar om
produktion, leverans, industri. Och jag vill inte vara med i det längre. Har ätit min kvot av fläskfilé,
lövbiff, leverpastej och herrgårdsost.
Kan meddela att även fiskar och många av deras kompisar i djupen är kännande varelser. De har
nervsystem som registrerar smärta. Antagligen är det inte en skön död att trassla in sig i ett nät och
sedan bli uppdragen och långsamt kvävas på en fartygsdurk. Det är en aspekt. En annan är att de håller
på att ta slut. För att skydda fiskarnas, alltså människornas som drar upp firrarna, arbeten och fiskeindustrins inkomster, hålls kvoterna uppe. Dammsugningen av bottnarna fortsätter, troligen tills det är
typ tomt, eller i alla fall i total obalans. Så därför inga fler sillbitar och torskryggar för mig.
Dessutom vet vi ju nu, vet nu, att kött är enormt resurskrävande och produktionen släpper ut en
massa växthusgaser. Regnskogen skövlas för de livligt besprutade och konstgödslade sojaodlingarna,
där den absoluta lejonparten går till djurindustrin, inte till tofu - korna växer mer och ger mer mjölk
om de äter bönor. Det högvärdiga proteinet tar alltså omvägen om djuren – massor går in, lite kommer
ut i form av högrev och oxfilé. Bättre att käka balj- och ärtväxter direkt. Flera av dem kan vi dessutom
odla här, och i resten av Europa. Och det går att laga så otroligt mycket gott med ingredienser från
växtriket.
Jag har, som sagt, ätit kött i över halva mitt liv, så vem är jag att moralisera? Nu vet vi dock mer än när
jag växte upp på 60-och 70-talen. Köttkonsumtionen är makaber nu, djurindustrin också. Men visst
finns det sätt att fortsätta med blandkost – betesdjur som gör nytta för landskapet, renar, älg, rådjur, får
och lamm som får goda liv och en “god” död. Som inslag i en i huvudsak vegansk diet skulle det nog
fungera både ur klimat- och resurssynpunkt. Men nödvändigt är det inte. Landskapet kan hållas öppet
av hästar, till exempel, som används till annat än mat. Och av får, vars ull kan brukas och inte slängas,
som nu ofta görs. Vi skulle kunna utnyttja vårt eget kiss och bajs som gödsel, om det togs tillvara på
ett bättre sätt. Kompostera. Biokol. Bokashi. Det finns lösningar.
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Kapitel 20

Ljuset

Sommarsolståndet fick jag år 2018 tillbringa på en fjällsida i Lappland tillsammans med delar av
familjen Silfver. Samma familj som jag skrev om i min bok Om kärleken till livet på en vidunderlig
planet, när de beskrev livet i liten stuga i Slottsskogskolonin i Göteborg. Nu hade de flyttat till
Jokkmokk. Jag hade varit stugvaktare några månader när de flyttade upp på prov, men beslutet var
fattat, stugan såld och en villa inköpt i utkanten av den norrländska byn ovan polcirkeln. Jokkmokk
är ett speciellt samhälle, samernas centralort kan det väl sägas vara. Det vackra Àjjte-museet, fjällträdgården, hantverket, marknaden om vintern och så vidderna runt om. De stora viddernas land.
Luften i Boden var klar som kristall när jag anlände med nattåget och morgonljuset var vitt. Det
klingar till i själen av den kombinationen, det är en speciell känsla och åter förbannade jag mig själv
att jag inte gav mig iväg till Västerbotten som jag så innerligt ville i mitten på 70-talet.
Sedan dess har jag i alla fall njutit fjällen ridande i Norge och skidande då och då. Men aldrig varit
med om högtiden sommarsolståndet.
Nu satt vi där på det knaggliga fjället Jarre, i kvällsljuset. Vi hade färdats som enda fordon på vägarna
de tre milen hit. Himlen var molnig, men bakom molnen skymtade solen, som vägrade sänka sig bakom horisonten. Agnes hade tänt en liten brasa i eldstaden däruppe – ännu var det inte eldningsförbud. Små väna blommor lyste på sluttningen. Skogsstjärnorna blommade i skogen nedanför. Myggen
följde inte med, de höll sig där bland fjällbjörkarna, vi träffade dem igen på vägen ner. Då var klockan
halv ett och det var inte ens skymning. Så underbart märkligt för en västkustbo.
Vi hann med fler utflykter, familjen Silfver och jag, under de få dagar jag var på besök. Vi for åt Muddus och vandrade där, på steniga stigar, bland kärva långsamväxande granar och tallar. På vissa ställen
hade det brunnit – svarta stammar mellan stenblocken, som Döda skogen i Mio min Mio. Vi åkte till
Kvikkjokk och färdades i det undersköna deltat där tillsammans med kunnig guide i båt. Sareks fjälltoppar lyste vita av nysnö. Ängarna intill den fina lilla kyrkan blommade som midsommarängar ska.
Det är så svårt att ta in att allt är i förändring, inte minst långt norröver, där temperaturhöjningen är
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som störst. Kebnekajses toppar har bytt plats på listan över Sveriges högsta berg, eftersom glaciären
på Sydtoppen smälter ner. Liksom övriga glaciärer. Snön vräker ner eller uteblir. Regn faller, istäcket
blir för hårt för renarna att krafsa sig igenom. De måste utfodras med annat, kanske flyttas till nya
områden.
Den klara luften. De rena vattnen. Jovisst finns de där, men högre upp, i hierarkierna och i atmosfären, där pågår det vi inte ser mer än som temperaturrekord, torra skogar, långsam förflyttning av
trädgränsen, inställda skidtävlingar på grund av ideliga stormar. Snöbrist åtgärdas med att spara från
året innan och med snökanoner. Runt backar och spår är det barmark, i alla fall tidigt på säsongen. Vi
håller skenet uppe.
Det pågår. Inget är stilla och vi driver på och driver på utan att fatta, tycks det. Det enda en kan lita
på är solens och jordens dans. Ljuset och mörkret. Utanför oss och inuti.

Att någon gång förstå att allting är förändring
Också dessa ögonblick längst ut på klippans kant
Att se att själva bergen höjer sig och sänker sig
Att det finns en sanning bortom det du tror är sant
Kärleken är ett moln av guldstoft
Några uns kan fångas i en varsam kupad hand
Kärleken är floderna och haven
Och stilla regn som faller över land
Inte mindre än så, aldrig mindre än så
Vill du iväg så låter jag dig gå
Molnet skimrar, vattnen strömmar ändå
(ur Guldstoft av Hellqvist/Klingström
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Kapitel 21

Brytpunkter
När det tippar. Åt ena eller andra hållet. När beslut tas, snabbt, kanske till synes impulsivt, men i
grunden ofta efter lång groningsprocess och mognad. När glaciärer spricker och kollapsar. När näven
slås i bordet och det är över, det som varit. När kroppen vägrar ta sig ur sängen efter att ha jagats på
och jagats på, ignorerats till den grad att systemet lägger ner. När du sitter i en tom lägenhet och
undrar hur du hamnade där. När tundran smälter, husen vacklar och faller, metanen börjar strömma
upp i atmosfären.
Johan Rockström skriver i Big world, small planet – välfärd inom planetens gränser om trycket på
vårt manöverutrymme, som bland annat handlar om att förändring på Jorden ofta sker i språng, vilket
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vi människor tycks ha svårt att förstå. Det är som droppen som urholkar stenen, plötsligt händer det.
Vår planet har under lång tid varit snäll nog att försöka hålla balansen trots allt det vi utsatt den för –
bland annat utsläpp av nio miljarder ton kol - men mycket tyder på att vi nått en brytpunkt nu och att
de självförstärkande mekanismerna tar över, skriver Johan Rockström. Då har vi inte mycket att sätta
emot.
Det är intressant med vägskäl och tipping points. Med plötsliga insikter och beslut som måste tas
och som tas. Både på ett personligt plan och när grupper mobiliseras och rörelser tar fart. #metoo, till
exempel. Snacka om islossning. Det sprakade på tidningssidorna, möjlighet till upplageökning sågs,
det hängdes ut och vittnades och skrevs. Underbart värdiga manifestationer genomfördes, som kommer att leva kvar i minnen och hjärtan långt efter att media vänt blickarna åt annat håll och pussyhattarna somnat på hyllorna. De kan väckas igen och dras på. Vi vet om varann nu. Många band är
knutna, många nävar också, riktningen är klarare och konsekvenserna av förminskanden och övergrepp har kanske gett resultat. Somliga anklagade har frikänts eftersom bevis inte gått att få fram,
somliga har hamnat i arresten. Svenska Akademien skakades i de kungliga grundvalarna, tappade folk
och legitimitet och fick lämna återbud till Nobelprisutdelningen 2018, vem hade trott att något sådant
var möjligt? Många har fått sig en tankeställare, jargongen har möjligen ändrats. Det går inte att backa.
Frågan är när den verkliga brytpunkten kommer för vår insikt kring klimathot och naturvärn. När
stenen som så länge rullat oändligt trögt och långsamt, ökar och ökar i fart och inre och yttre omställning ses som det enda möjliga, inte enbart för de som länge läst och lärt, utan för ”gemene man” som
det heter. Kostymmännen med portfölj, hipstergrabbarna med välansat skägg, skogsmaskinsföraren
och Coop-kassörskan och vilka kategorier en nu vill nämna. Folk. Männen över 55, som verkar ha
svårast att acceptera fakta. Vi alla, vi i vardagslunk och barnhämtning och drömmar om sommaren.
När de som inte vill se är i snabbt fallande minoritet. Är vi där nu? Är vi nära?
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Kapitel 22

Omstart

Våren 2020 kommer vi alltid att minnas. Just nu, i april, vet ingen – INGEN – hur länge det lilla vackra
viruset kommer att fortsätta hålla oss i ett järngrepp. Det där att ingen vet (inte ens statsepidemiolog
Tegnell) är ovant. Vem ska en hålla i handen? Eller – vi får inte ens hålla handen. Vem ska en luta sig
mot? Eller – hur ska det gå till på två meters avstånd?
Både fysiskt och psykiskt riskerar vi att känna en isande ensamhet och osäkerhet. Jag gör det. Faller
ner i en sorts total existentiell övergivenhet då och då. Vem ska rädda oss nu? Såhär kunde det bli bara
på några månader, vem hade kunnat tro det? Tomt och tyst utom på sjukhusen där människor flämtar
efter luft och sjukvårdsanställda utför heroiska arbetspass i skyddskläder som håller på att ta slut.
Ekonomin är dopad och beroende av en ständig ström av varor och en evigt pågående konsumtion
av dessa varor, oavsett vad det är, gott eller ont för planeten och oss själva. Den står nu och svajar som
ett träd med alltför ytliga rötter. Företagen behöver hjälp. Många små har inte buffertar som pallar, av
förklarliga skäl. Frilansare inom kulturen med enskilda firmor har exakt noll trygghet vid sjukdom
och heller ingen vid sådana här katastrofer, när gigen ställs in. Men även de större måste hållas under
armarna av pappa Staten nu. Samtidigt som de helst vill dela ut vinst till ägarna, hejdade enbart av
mediernas uppmärksamhet. För egentligen är det ju marknaden och aktieägarna och börsen och de
snabba klippen och att undvika skatt som gäller. Bara inte nu. När det krisar.
Omstart. Det är vad livet på planeten önskar. Kan ett litet runt virus med röda knoppar leda in oss på
en väg som håller? Klimatet är fortfarande i akut och påtaglig kris och vi med det. Allt liv här har vi
satt på spel just genom de mekanismer som nu har hakat upp sig. Visst behöver vi konsumera en del
och det gör att hjul snurrar. Men allt, alla värden kommer direkt ur jorden, haven, luften och ur vår
smartness att använda de resurserna och våra egna kroppar och hjärnor. Det finns inget annat.
Aldrig har jag väl sett så många vandra i naturen som nu, vi som kan och får. Det är som att många
upptäcker det som finns alldeles intill och uppvärderar det. Tack för det i så fall, corona.
När vi börjar öppna dörrarna igen och släppa in ljuset i karantänhus och unkna lägenheter, låt oss
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fortsätta uppskatta det. Välja mer noga. Kolla vad vi behöver. Mest av allt är det varann. Att längta efter
en lång varm kram, det känns bra.
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Kapitel 23

Att komma närmare
Eva Sanner har beskrivit det så fint i sin bok Naturens hemlighet, det där med anknytning. För små
barn är anknytning nödvändig. Får vi inte det behovet tillfredsställt som bebisar har det stor inverkan
på våra liv. I boken beskriver Eva Sanner också vikten av anknytning till naturen. Till en plats, som vi
återkommer till och lär känna under olika årstider, som vi ger tid, kanske bara sitter vid, kanske sover
på.
Jag tror starkt på det. Att lära känna någon varelse eller någon del av naturen på djupet öppnar hjärtat. Det gör det lättare att ta ansvar och att försvara mot angrepp. Själv har jag sedan barnsben känt stor
samhörighet med skog och mark och vatten. Tack, mamma. Och tack, Lucy Maud Montgomery för
Anne på Grönkulla och hennes passionerade kärlek till träd och bäckar. Den smittade av sig.
När jag senare i livet tog del av visdomen från nordamerikanska urfolk så var jag hemma. Allt vad
vi gör mot Jorden gör vi också mot oss själva – så underbart enkelt och vackert. Vi hör ihop. Vi är ett.
Aldrig ensamma. Jag har fått minst lika mycket tröst och uppmuntran i mitt liv av träd, ängar, berg och
vågor som av mänskliga vänner. Det är ofattbart rikt att känna det och jag önskar så att den kärleken
kunde slå rot i fler hjärtan. Då skulle så mycket lösa sig alldeles av sig självt och vi skulle inte längre stå
ut med förödelsen. Det vi gör mot Jorden gör vi mot oss själva. Och vi kan redan idag göra på
andra sätt inom industri, energiutvinning, byggen, lantbruk och stadsutveckling. Bruka, inte missbruka. Lära av naturen, inte kämpa mot den. Må bättre. Kanske kan vi ta oss dit nu, när vi ser vad vår
enorma hunger efter kött (till billigt pris) kan leda till. Vi hade kunskapen – virusar sprids från andra
djur till oss och ibland tar det fart och blir pandemier. Bara att räkna med. Nu vet vi.
Rockström och Klum skriver i boken Big world, small planet – välfärd inom planetens gränser om att
ett mentalt perspektivskifte måste till för att vi ska klara av dilemmat vi satt oss i: Synsättet att ekonomisk tillväxt är skild från naturen och att miljöfrågorna står i vägen för den mänskliga utvecklingen är
föråldrat. Det är faktiskt tvärtom: Välfärd kräver att vi återknyter våra samhällen till biosfären.
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Kapitel 24

Ogräs och små ynka blommor
När våren drar in sticker mjuka gröna spjut upp ur upptinad mylla. Vi ler. Livet återvänder. Till och
med kirskålen är välkommen i början av april. Den är ändå väldigt fin! Små gröna blad på korta
stjälkar gror och gör vår. Harmlös i detta stadium. Till och med ätbar. Ett par veckor senare är den lika
kavat som alltid och har fyllt halva rabatten. Rötterna går djupt och vindlar brett, det går inte att komma åt dem med rensspaden. Alla som haft trädgård vet. En gång testade vi att lägga en fem centimeter
lång vit kirskålsrot på en sten och jajamensan, efter några dagar sköt den gröna skott, inga problem.
Mycken svett har droppat över rabatter i detta land i försök att bli av med kirskålen. Och åkervindan
och maskrosorna och kvickroten och allt vad de heter, de som ivrigt siktar på att ta över våra drömmar
om rosor och lavendel. Men om vi glömmer fighten och bara betraktar - tänk vilken växtkraft! Vilken
obändig energi och framåtanda! I minsta spricka fäster fröer och skjuter stänglar upp. Bergsskrevorna
blommar magiskt av trift. Det vi kallar sly tar på kort tid över kalhuggna marker. Mitt i en refug på
Nordenskiöldsgatan i Göteborg står en sälgbuske, den har funnit sig lite näring under asfalten, tydligen.
Det där är livet, och det som håller oss tvåbenta vid liv här på Jorden. Det kan vara en tröst när
blåsorna svider i nävarna och knäna ömmar.
Andra underverk är de pyttesmå. De som kravlar sig upp när snön släpper taget om fjällen, de
som knappt syns. Tusenskönorna i gräsmattan och skogsstjärnorna under granarna. Jag har svårt för
färgsprakande stora dahlior, men älskar de där ynka. En sommar fick jag äntligen se revor av linnéa, i
Jokkmokks fjällträdgård – vilken skönhet i det lilla! Som en barnhand i min, som ett milt ögonkast av
samförstånd. En hastig blinkning från en välvillig skapare.
Jag är ingen uthållig person, jag behöver medvind och helst en svag nerförsbacke och helst bekräftelse och uppmuntran för att orka gå på. Jag startar gärna men vill snabbt vidare, vidare. Det är plikt
som gör att jag ändå oftast tar ansvar och avslutar projekt – själsligen har jag inte så sällan lämnat. Det
är både på ont och gott, som det mesta. Men jag är full av beundran för de strävsamma, de som inte
ger sig, de som lyfter av motgångar, de med stamina och djävlar anamma. Tack och lov för dem, för
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organisationer som Naturskyddsföreningen och Greenpeace, för Jordens Vänner och WWF, och för
Ragnhild Larssons Klimatpodden, till exempel. Det är inte alltid så glamoröst, men ack så nödvändigt,
med det långsiktiga gnetandet och lobbandet och remissvarandet. Det behövs alla sorter, de nya rörelserna som gör på annat sätt är viktiga, och såna som jag behövs kanske också, men ack, de uthålliga.
De små rosa på fjället. Kirskålen. Så tacksam för dem.

Kapitel 25

Tacksamhet
Cirkulär ekonomi börjar det talas om nu. Det vi använder ska vi fortsätta använda, omvandlat eller
återbrukat och inte så mycket nytt material ska in. Det är bra. Det är nödvändigt. Permakulturen bygger också på det. Cirklar är organiska, liksom spiraler. I sin bok Aktivt hopp skriver Joanna Macy och
Chris Johnstone om the spiral of the Work That Reconnects - en metod för empowerment, en källa till
styrka och nya insikter. Den har fyra stationer; att utgå från tacksamhet, hedra vår smärta för världen,
att se med nya ögon och att gå vidare.
Starten är alltså tacksamhet. Att känna det är inte alltid lätt, inte ens här i vår skyddade och priviligierade del av världen. Vi tar så lätt det vi har omkring oss för givet och fokuserar ofta på brist. Alltid
finns det något som fattas eller är fel. Alltid finns det någon annan som har mer, mår bättre, är mer
lyckligt lottad, på vilken nivå vi än befinner oss. Även den rikaste (materiellt) procenten av mänsk54

ligheten har missnöjesrynkor (botoxade) och ängslas för att bli efter eller tappa greppet, sörjer och
leds. Antar jag.
Den enkla tacksamheten över att få vakna på morgonen och att det finns frukost i kylskåpet och
vatten till kaffet i kranen. Inte minst nu, när detta skrivs, när vi befinner oss mitt i en pandemi och
ingenting längre är självklart. Den enkla tacksamheten över att solen går upp igen och vi får vara med
om det. Att våren kommer en gång till, att koltrasten häver upp sin ljuvliga röst, tacksamheten över
det som mognar, ger, vissnar och återvänder. Tacksamheten över att träd finns att vandra under och
som ger oss brädor till huset vi bebor. Tacksamheten över att få vara vid liv på en alldeles mirakulös
planet, som verkar vilja oss väl. Tacksamheten över att få lära, både av det som går lätt och det som gör
motstånd. Över att kroppen har en sådan förmåga till läkning.
Men. Världen är kall, galen och obarmhärtig. Också. Det måste vara svårt att känna tacksamhet i
ett flyktingläger, i städer som bombats till grus, i en isoleringscell, på en gummibåt i Medelhavet, svårt
sjuk i en ensam säng på äldreboendet. När våra barn dör i sjukdomar och svält – det är åt helvete.
Orättvisorna. Slaveriet. Ofriheten vi har skapat åt varann. Vi människor gör ont, tappar vår medkänsla, gör vanvettiga saker som inte går att förstå. Också. Rädsla och förakt färgar livet svart för både
offer och bödel. Den smärtan, den stora taggen av smärta över vad vi är mäktiga och vad vi gjort med
Jorden och varelserna här, den måste vi erkänna för oss själva - hedra smärtan du känner för världen,
skriver Macy och Johnstone.
Det tredje steget i spiralen är att se med nya ögon ur ett holistiskt perspektiv, där gammal andlig visdom har en plats. Där finns också vår fantasi och insikt vad som är möjligt att göra, för att göra skillnad
och för att sedan ta steget vidare. Vilket kan leda till ny känsla av tacksamhet.
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Kapitel 26

Rättvis fördelning
Långt tillbaka, långt innan jag fattat att Jordens atmosfär höll på att värmas upp, gick jag och fnulade
över hur mycket resurser jag egentligen skulle kunna använda om de skulle räcka laget runt och naturen skulle må väl.
För även om vi inte skulle stå inför en klimatkatastrof så finns och fanns det hot mot miljön – förgiftning, försaltning av marker, utsläpp, plastskräp, havsförsurning, förödda jordar, utrotning av djur
och växter, rubbade ekosystem. Med mera. Så jag funderade över min plats, hur stor den skulle få vara
för att det skulle bli balans och rättvisa. Det gladde mig mycket när fler började tänka så och det blev
möjligt att testa det fotavtryck vi gör. Det blir så tydligt, även om det nu mest handlar om klimatet.
Det mest vettiga är kanske att vi får oss varsin andel, en per människa. Varsågod, såhär mycket har
du att bruka av Jordens resurser, såhär mycket koldioxid kan du släppa ut, på det att vi ska kunna
fortleva som art, tillsammans med övriga arter. Vi vet ju. Det är inte kunskap som fattas, även om
framtidsscenarier är svåra att pricka precis. Det som hittills förutspåtts har varit försiktigt, forskarna
har inte tagit till i överkant. Mellan ett och två ton koldioxid kan vi släppa ifrån oss. Såhär i början av
2020-talet ligger världsgenomsnittet på fem ton och vi här i Sverige drar iväg till drygt dubbelt så
mycket om vår konsumtion av varor och mat som producerats utanför landets gränser räknas in.
Koldioxidskatt är bra, men för tydlighetens skull så borde det ransoneras helt enkelt – laget runt,
det här är vad Moder Jord mäktar med. En del skulle få mer än de har nu och vi här i väst och några
till, skulle få en betydligt mindre påse. Och det skulle motivera ännu smartare lösningar, att vi brukar den oändliga kraften i solen, att vi värnar växtligheten och haven och ser till att ekologi ingår i
ekonomiresonemangen - fullt fokus på det, äntligen. Att vi inte kan (och behöver) rusa runt i jakt på
prylar och dyrköpta upplevelser. Tid istället för stress. Bökigt i övergången, sedan win-win.
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Kapitel 27

Förändring
Det fanns en tid i början på 1990-talet då jag skrev krönikor i Alingsås-Kuriren, där jag tidigare varit
anställd. Det handlade om tågluffande, om röran hemma när en lever med barn, om livet i stort,
om musiken och om annat som jag nu glömt bort. Det jag minns är att den sista krönikan tog sin
utgångspunkt i frysdiskarna på dåvarande Sparköp. Meter efter meter med pommes frites-påsar, industrilagade gratänger, kycklingklubbor, pizzor med skinka, och grönsaker som inte var i närheten av
ekologiskt odlade. På övriga hyllor fanns inte heller något KRAV-märkt att tala om. Var det här vad vi
skulle servera våra barn? Verkligen? Jag fick spader och skrev om det och om hur det istället borde se
ut. Tack och adjö, krönikörn, sa tidningsledningen som var helt beroende av annonsintäkterna.
Jag skrev också brev till Konsum (Coop), redan i slutet på 70-talet, och undrade varför de där blåvita
varorna inte var ekologiska. Om de nu ville göra ett statement, varför inte ta steget fullt ut? Jag fick
inget svar.
På den tiden fick en gå till specialaffärer för att hitta ekologiska produkter. I Alingsås hette den
lilla grönsakshandeln Planeten och startades i slutet av 80-talet. Tack och lov för den och för dess
föregångare Fram i Göteborg! Båda finns kvar och frodas i dessa dagar. Fram har blivit en stor butik i
Haga – allt fler människor vill äta bra mat, fri från genmodifiering, gifter och konstgödsel. Men även
i de stora livsmedelskedjorna är det fullt av gröna skyltar. I reklamen presenteras emellanåt kassar där
ekomärkningen lyser och många butiker har diplom med KRAV-märkning, många hyllmeter med
bara ekovaror och det finns massor med vegetariska maträtter i de nutida frysdiskarna. Andelen ekologiska inköp har stigit rejält, även om det är från låga nivåer. Tänk om jag vetat det 1992! Lite lycklig
hade jag allt blivit då. Det går framåt. Samtidigt som köttkonsumtionen accelererat alldeles kolossalt
under samma tid. Och ännu fler bekämpningsmedel finns och till dessa anpassade grödor och ännu
större monokulturer och bina dör... Det är märkligt det där med de parallella spåren som alltid tycks
finnas här i världen.
För att leva i fred och balans med Jorden måste vi välja det som håller längst.
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Kapitel 28

Mobilisering
Att samla världens nationer för att gemensamt ta ansvar och göra verkstad verkar i dagsläget oerhört
svårt, det är fortfarande för mycket stålar i det fossila, fortfarande vinster att håva in. Mötet COP 25 i
Madrid blev en sur kamp och en besvikelse. Givetvis måste arbetet på den nivån ändå fortsätta. När
nu USA valt bort den största bromsklossen kanske det kan gå bättre.
Vi andra, utanför plenisalar och mötesrum på klimatmötena, är sju och en halv miljarder starka,
var och en lika mycket värda som någonsin någon delegat någonstans. Och det som också händer är
att det demonstreras utanför finrummens dörrar. Innan pandemin demonstrerades varje fredag för
en framtid värd namnet, runt om i världen. Extinction Rebellion är i växande. Media har vaknat. Nya
hjältar hyllas, nya tankar slår rot och medvetenheten ökar hos gemene person kring vilka utmaningar
vi har och hur de kan antas.
Det är inte bra för maktens män. Det blir hotfullt. Då ökar lobbyapparaterna farten och frön av
tvivel strös ut, mycket medvetet. Ska det bli grön diktatur nu, undrar de borgerliga ledarskribenterna
upprört. Ska det bli ett världsstyre? Är det ansvarsfullt av offentlig sektor att ha målet om 30 procent
mer ekologisk odling, frågar en SLU-professor i systemekologi i Vetenskapsradion i P1 och hänvisar
till att det inte är klimatsmart. Ekologisk odling kräver nämligen mer markyta och det innebär att vi
kan få plats med mindre skog, som tar upp koldioxid. Frön av tvivel. Och förvirring, hur fan ska dom
ha det, undrar människor vid sina radioapparater och stänger av.
Argumentet att vi inte kan försörja en växande världsbefolkning med ekologisk odling (alltså det
som egentligen borde kallas konventionell eftersom det är så människor odlat i alla tider fram till för
sådär 70 år sedan) återkommer då och då. Nähä. Räknar en rätt av, vad en kvadratmeter konstgödslad
och besprutad jordbit ger, kanske av en labbfixad genmodifierad gröda, så visst blir skörden större. I
alla fall fram till att skadeinsekter och ogräs blivit immuna mot gifterna och jorden utan liv. Och så
länge traktorerna går på fossilt. I ekologisk odling krävs ofta mekanisk rensning och då blir det kanske
ett par rundor till på åkrarna. Men om solceller sätts på lagårdstaken och elmotorer susar i traktorn,
då blir det något annat. Undras om det räknas på det bland experterna? Och sedan är den ständiga
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frågan: Vad är det vi odlar, för vem? Som jag tidigare skrivit här är det inte till människan som exempelvis sojabönorna går, i huvudsak – 80 procent minst ska boskapen ha för att vi ska kunna äta rött
kött och dricka mjölk. Till exempel. Massor av yta går åt till djurhållning, för att de ska växa fort och
ge mycken avkastning.
Det finns andra sätt. Om vi skär ner på kött och mejeriprodukter, hur ser ekvationen ut då, professorerna? Om vi jobbar mer småskaligt – små ekologiska jordbruk i Afrika har visat sig vara de mest
effektiva (enligt Naturskyddsföreningen) – hejdar monokulturerna och utarmningen av biologisk
mångfald, värnar bina, prövar plöjningsfritt, tänker permakulturistiskt, gallrar skogen istället för att
meja ner den? Låter djur som ska beta få beta, får kan användas till annat än mat, till exempel, vildhästar kanske kan få vandra i markerna? Ger naturen rättigheter, så att vi blir vårdare av den, partners
till den?
Jag har förstås inget facit här, men jag är inte dummare än att jag begriper att hela maskineriet
med multisar som satsat förmögenheter på genmodifiering och annan förädling och anpassning till
bekämpningsmedel (som de själva också producerar, och säljer, gärna i paket med fröerna, ”Roundup
Ready” ) drar igång när det satsas på ekoodling. Detta får icke ske. Det är inte de, och knappast heller
etablerade män i branschen som käkar veganskt eller är intresserade av att andra sätt än de som de
utbildats inom, ska ta över.
Nej, det är inte enkelt, det finns många parametrar. Men faktum är i alla fall, vad de än säger, att
skulle vi äta betydligt mindre av animaliska produkter, så skulle vi inte behöva hugga ner skogar för
att överleva och klimatförändringarna skulle inte öka. Det är helt andra hot vi har att göra med. Helt
andra aktörer som sätter framtiden på spel, högst medvetet.
Fortsätt mullra, fortsätt. Det bästa har inte hänt än, för att tala med Håkan Hellström.
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Kapitel 29

Hoppet

Till nyårsfirandet för ett par år sedan bad jag mina gäster att ta med sig sitt bästa hopp. För det är så
avgörande viktigt med hopp. Det innebär längtan efter något mer och bättre och att det någonstans
längst in känns möjligt. Och vad mera är; värt att kämpa för oavsett utgång.
Vi ska alla slockna, förintas och uppgå i jord och luft. Vetskapen om det, vilket vi människor kanske är ensamma om bland jordevarelserna, skulle kunna innebära att vi känner att inget egentligen är
någon idé. Som min 15-årige son sa när hans pappa hade gått bort, hastigt och oväntat: Vad är det för
mening att födas när vi ändå ska dö? Känslan är förståelig i ett sådant katastrofläge.
Men hoppet. I dessa dagar är kanske det hopp som letas fram ur hjärtat inte enbart av privat natur,
kanske har vi kommit förbi det och insett att nu måste själva förutsättningarna för en personlig framtid värnas. Vilket också innebär att de drömmar som itutats oss; att bli materiellt rik och klättra på
karriärstegen, lysa i bekantskapskretsen, köpa de dyraste handväskorna, åka på de längsta resorna och
fräsa runt i fräckast möjliga fordon, är, som Nina Björk rått uttryckt det, skitdrömmar. Hoppet att nå
dit är ute. Eller kommer snart att vara det, vad än Trump twittrar. Nu må vi hoppas och tro att de som
fäktas och hojtar för (vinsterna från) fortsatt kolbrytning och fortsatt fracking är ett utdöende släkte
eller att de mot förmodan slutligen tar sitt förnuft till fånga. De som jobbar på fältet, de som känner
yrkesstolthet över det de utför och kanske har fäder och farfäder som också gjort det - och är beroende
av inkomsterna - vill så klart behålla gruvor och jobb. Eller kanske inte, egentligen? Att som de brittiska arbetarna på 80-talet slåss och strejka för att få fortsätta ta hissen ner i de svarta schakten på
morgnarna, är så erbarmligt sorgligt att en kan gråta åt det. Kamratskapen och inkomsterna till trots.
Hade det funnits annat att använda sin mänskliga kapacitet till, samarbeta kring och få betalt för, skulle
antagligen inte många välja att bryta kol hundratals meter under jord och riskera lungsjukdomar och
elände. Så är det säkert idag också. Dra på med solcellsfabrikerna och vindsnurrornas utveckling (på
lämpliga ställen) och elbilarnas och upprustning av städerna och erbjud folk schyssta jobb där. Då
upphör basen för Trumps väljarkår att finnas till. Hoppet om det.
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Hoppet om att känslan för naturen kommer tillbaks in i oss. Kärleken till livet, till allt liv, till blommorna vi lärt oss namnet på och till humlorna som bär förutsättningen för äppelskördarna på sina
bakben. Skönheten som vi alla kan uppskatta om vi tar oss tid. Om vi lär oss det från barnaåren tänkte
jag skriva, men jag tror inte det är nödvändigt. Jag tror vi har det inbyggt. Till och med den mest inbitna storstadsbo söker sig till grönskan – Central Park i New York kryllar av folk. Våra favoritljud är
sällan mullret från lastbilar, oftare vågskvalp och fågelsång. Favoritutsikten är inte en husvägg eller ett
dagbrott, utan vatten och träd. Det vi känner oss tryggast med är vyn från en liten höjd, över gröna
marker, träddungar och en glimt av sjö, flod eller hav. Vi vill ha ryggen fri och kunna se eventuella
faror. Njuta skönheten och veta att vi har vatten att tillgå. Där är vi i samklang med vårt ursprung på
savannen, det lever kvar i vårt dna.
Hoppet om att vi ska få sådana upplevelser och att de uppgraderas och tar sig förbi det som föröder.
Hoppet om att våra barn och barnbarn förlåter oss och ser att vi vände om och gjorde bättring. Hoppet
om en mer varsam vandring, i takt med naturen.

Om boken och mig
Jordeliv är en slags uppföljare till min bok Om kärleken till livet på en vidunderlig planet, som gavs ut år
2010. Om den boken var en krönikesamling baserad på kopplingen mellan hur vi stressar Jorden och
hur vi stressar oss själva, så är denna, Jordeliv – helig vrede och varsamma visioner, mer tydligt inriktad
på naturen vi är del av, mer kring klimatet, tvivlen som sås som invasiva frön i debatten och hoppfullt
framåtblickande mot de goda liv vi har möjlighet att leva. Tillsammans. Lavar och fiskar och vargar
och träd och linneor och människor. Ett tema i tiden. Denna omvälvande och skrämmande tid.
Jag har skrivit hela mitt liv, en stor del av det professionellt på olika vis. Låtskrivare och sångare med
fyra album bakom mig. Mitt första yrke, för ett riktigt yrke skulle en ha, var sjukgymnast.
Har arbetat som anställd journalist, gått en dryg termin på Journalisthögskolan i Göteborg (slutade
i förtid av skäl som är sammanflätade med våra livsöden som kvinnor), har frilansat som journalist
och jobbat mycket med kommunikation och projektledning.
Göteborg är min hemstad, som jag återkommit till efter tjugo år i Alingsås och två i Stockholm.
Mitt engagemang i miljön och klimatet, min känsla av samhörighet med naturen är något jag burit
med mig hela livet.
Jag leder också skrivarcirklar i flödesskrivande, baserat på lust och snabba övningar – underbart att
se hur människor hittar in och hittar ut via pennan.
Jordeliv – helig vrede och varsamma visioner kommer enbart att finnas som pdf på www.christinehellqvist.se.
Inga träd ska behöva fällas för att läsa den.
Göteborg i december 2020
Christine Hellqvist
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