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I morbrors båt 

 
När jag var barn gjorde vi varje sommar en oändligt lång bilfärd. Pä bakbänken var det hett och 

mamma gav oss gurkbitar för att tugga på att vi inte skulle torka ut. Havsvinden lyfte håren på mina 

armar när vi på kvällen  anlände till stranden vid Barösund Esso. Ditifrån fortsatte vi ännu med 

motorbåten mot ön. Framme väntade mormor och morfar, fiskpasta och knäckebröd, havsluftens 

djupa sömn och långa sommardagars härlighet. 

 

Varje dag, om det bara inte ösregnade, drack vi kaffe klockan tre i Rosdalen. En gång började de 

vuxna tala om hurdant det blir när oljan någongång kommer att ta slut. Med vemod tänkte jag på en 

värld där bilar och motorbåtar inte skulle röra på sig mera och jag inte skulle kunna mera nå mitt 

sommarparadis.”Nog hittar människan alltid på något”, sa min morbror som var en ingengör och en 

skojig man. 

 

Min förstfödda, sexåring, ligger fundersam i sin säng. Kvällsboken är läst, sångerna sjungna. Man 

borde redan sova, men sömnen kommer inte. “Mamma, när händer det att alla människorna 

kommer att dö samtidigt?”,  frågar han. Länge förblir jag tyst. 

 

Jag har inte  talat om klimatförändringen med mina barn. Inte ännu. Inte berättat den roliga 

berättelsen om hur i mammas barndom man var orolig över att oljan tar slut, medan nuförtiden 

bekymrar man sig över att människan borde förstå att lämna den resterande oljan i havsbottnen eller 

i jordklotets innandöme. Jag har nämligen tänkt att må de små människorna först samla tro i livet, 

att dom sedan orkar bättre i framtiden. Men barnet förstår nog redan. 

 

Vad borde jag svara honom? 

 

Att vi inte vet. Att ingen vet om sådana saker som är långt borta i framtiden. Men det är inte sant. 

Vi vet alldeles tillräckligt. Vi vet, att om koldioxidutsläppen inte fås märkvärdigt nedsänkta inom 

närmaste år, sker människans slut någonstans på 2100-talet. Den arktiska isen smälter och den 

metanen som isen binder släpps fri i atmosfären och klimatet blir omöjlig för människan att leva i. 

 

“Nog hittar människan alltid på något”. Oj käre morbror, vilken fras fylld av hopp och livstro! 

Och idag ser det ut som om människan kanske kommer att göra det ändå. Övergången till förnybar 

energi har börjat runt världen, Kina i spetsen. Utsläppen har för första gången på årstionden hållits 

på föregående årets nivå. Och vad fick förändringen i Kina att starta? Det att folket blev trött på 

förorenigheter och sjukdomar och började fordra den. 

 

Vi kan göra detsamma. Snart får vi välja nya beslutsfattare. Sådana som kan prioritera sak och ting 

och som första punkt avvärja klimatförändringen. Vi kan göra annat också, minska ätandet av kött 

och mjölkprodukter, gå eller cyckla alltid när det är möjligt, hålla temperaturen måttlig inom våra 

hem och yllesockorna på. När vi följande gång måste hitta på en gåva till någon som redan har allt 

kan vi plantera ett barrträd som gåva. 

 

Och vi kan drömma. Drömma om en värld där förhållandet emellan människan och naturen har 

helats. Där i och med sjungande, dansande, skådespelande och berättande berättelser vi vårdar vår 

förbindelse med jorden- så som har gjorts genom tiderna. 

 



 

 

 

  

 


