
Vinterbilder
Vi kan drömma oss tillbaka.

Vi kan ta dagen som den kommer

Vi kan dagdrömma om framtiden

Vi ska vänta ut Coronan

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

11 dec 2020



Ett tidigt vinterminne från en exotisk värld.

Min far längst till höger någon gång i slutet på 1930-talet. Arbetarna hade sågat 
isblock i en för ändamålet uppförd damm inne på Solliden på Öland. Isen täcktes 
därefter med sågspån och användes under hela sommaren för att kyla mat och 
dryck till slottet. 

Victoria av Baden, kronprincessan Victoria köpte 1903 marken där hon lät uppföra 
Sollidens slott. Hon avled som drottning redan 1930. När maken Gustaf V gick bort 
1950 ärvde vår nuvarande kung Carl XVI Gustaf slottet.

Lillprinsen Carl Gustaf bodde om somrarna på Solliden med sin mamma Sibylla och 
systrarna. När jag hälsade på pappa på jobbet såg jag prinsens ponny Rosita och 
framför allt hans motordrivna ”trampbil”. Någon sådan bil fick jag aldrig, men jag 
följde Juan Manuel Fangios framfart på världens racerbanor noga.





Den härliga vintern kan man använda för D-vitaminbildande långpromenader eller också kan 
man isolera sig, käka D-vitaminpiller, läsa eller bygga modeller av Blekingsekor.





Vinter innebär en 
kraftansträngning för svensk 
industri, eftersom åtminstone 
vattnen norr om Åland-
Uppland alltid fryser igen. Att 
gå över till järnvägs- eller 
landsvägs-transporter är 
otänkbart, volymen är för stor.

Sverige och Finland har en bra 
isbrytarflotta som samlar och 
eskorterar handelsfartyg i 
konvojer, ibland måste man 
även bogsera maskinsvaga 
fartyg.

Jag tog bilden som värnpliktig 
telegrafist på statsisbrytaren 
Tor 1965



De flesta vintrar drabbas vi någon gång av 
rasande oväder som här på Solrosvägen i 
Ronneby.



Vissa vinterdagar är bara heelt underbara.
Sol, en modest temperatur och svag vind.
Och man kan promenera sig vid Gö Kalv.



Den 13 dec 2020 kommer sedan Ronnebys Luciatåg med ljus i mörkret. Vill du se 
hela programmet 25 min gå till:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZZnlWzGypfV6XRsdnfk_u7gGb9My-czW
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Glöm inte 
julkorten.



Att få leva i ett gammeldags julkort. En god väns kärvänliga hästar som gillade äpplen.



Vacker vinterdag i 
Sörby.

Nu klarar vi oss tills 
våren kommer, om 
vi ger oss sinnesro 
att acceptera det 
vi inte kan för-
ändra, mod att för-
ändra det vi kan 
och förstånd att 
inse skillnaden.


