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Bara ett exempel på hur det kan vara i detta

pandemiska tidevarv.
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Vi har besökt en lammuppfödare i Spjutsbygd.



Jönssonligan gick 

inte att låsa in. 

Återfanns alltid 

lösgående i 

stallarna.



REFLEKTIONER 200505

Kvällen den 11 mars går jag på en föreläsning på Marinmuseum, handhälsar på en gammal 

bekant och dagen efter deltar jag som styrelseledamot i SPF:s middag för dem som fyller 80, 

90 och 100 år på Brunnen.

Dagen därpå råder full storm i media med rapportering om Coronainfluensan. De som 

befinner sig i riskgrupp uppmanas att inte träffa människor de inte bor ihop med, ja inte ens 

barnbarnen.

Söndag 15 mars beslutar SPF styrelse att ställa in månadsmötet den 19.e och kallar istället 

till ett fysiskt styrelsemöte i Rosa Huset. Där finns bara ett beslut som kan fattas – pausa all 

verksamhet där medlemmar träffas.

Och vad ska vi ta oss till nu då med all ledighet?
Vid tiden för det vanliga torsdagsmötet får jag en mental hjärnskakning, men det hjälper inte 

det minsta. Att anordna eller delta i aktiviteter där man av misstag kan inandas redan använd 

luft, kan öda liv när man är en riskgrupperad senior.

Till en början följde jag ett gott råd. Jag fyllde inte dagarna med katastrofnyheter om Corona 
utan begränsade istället inflödet till morgon och kväll. Katastrofalt ovan hjälpte det säkert 

mig, men numera är jag härdad och reagerar knappt när döden nått nästan 3000 anonyma 

inom mindre än två månader - de allra flesta inom samma riskgrupp som jag.



Den 23 april satte jag morgonkaffet i vrångstrupen, då SPF Ronneby fått Dagens Ris i BLT 

därför att vi genomfört månadsmöte den 19 mars trots pågående pandemi. Detta var ju helt fel, 

vi hade ställt in och telefonledes meddelat alla som anmält sig och förklarat situationen. BLT 

tog in vår dementi redan dagen därpå – den lästes förstås inte av alla som läst riset.

Att vara läskunnig kan vara ett fördärv när man grottar ned sig i en bra bok. På webben finns 

all världens nyhetsbyråer, radiokanaler, koncerthus och muséer ständigt öppna. Och skulle det 

inte räcka så kommer då och då ett inspel från Ulla, när hon fått för sig att coronaepidemin är 
mitt fel.

Nu ser jag fram emot morgondagen 7 maj då SPF blekingedistrikt håller årsstämman digitalt. 

Ordförande och några ur styrelsen sitter i en gemensam lokal medan alla övriga deltagare 
sitter uppkopplade hemifrån. För inte så länge sedan skulle detta ansetts som science fiction, 

idag är det vardagsmat runt om i coronalandet.

Vi hörs – och vi ringer väl varandra.



Naturreservatet Tromtö



Vi vandrade längs den medeltida gränsälven 

ut till resterna av Brömsehus. Här är vi på den 

danska sidan några hundra meter från 

Brömse bro som blev berömd 200 år senare.



Vid Ronnebyån



Vi hade fullsatt varje torsdagseftermiddag. 

Pandemi var inte vårt största intresse.


