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Till Föreningsnytt i KungälvsPosten oktober 2022 

Litterär kultur-ikon talade om klimatet i Kungälv 

 

 
 
 
Författaren, artisten och aktivisten Andri Snær Magnason är en av Islands framträdande 
kulturikoner. En av hans mest kända böcker, Om tiden och vattnet, är en personlig berättelse 
om klimatkrisen från hans egen familjehistoria på Island.  
En läsecirkel anordnad av Omställning Kungälv drog deltagare från flera olika organisationer. 
Boken berörde oss alla djupt och gav upphov till ivriga diskussioner. Det märkliga är att den 
boken leder direkt in läsarens eget liv! Vi ville gärna göra detta tillgängligt för fler och inbjöd 
författaren till Kungälv för ett föredrag. Genom ett samarbete mellan organisationerna 
Omställning Kungälv, Naturskyddsföreningen, Fredsrörelsen, Equmeniakyrkan i Kungälv, 
Studiefrämjandet  och Västra Götalandsregionen, kunde vi anordna en öppen gratis 
föreläsning i Mimers hus i Kungälv torsdagen 20 oktober. En stor publik fyllde salen. 
Magnason medverkade digitalt med sin föreläsning och det följdes av samtal med honom 
och publiken. Efter detta fortsatte publiken sin diskussion med varandra och inte ens när 
dörrarna till salen stängdes ville samtalet ta slut…! 

Detta arrangemang är inte tidigare prövat av oss men föll mycket väl ut. 
Inverkan av klimatändringen på våra liv och samtalet med andra leder till handling och 
engagemang! Samarbetet styrker oss. 
 
Gunilla Almered Olsson 

Foto: Ari Magg 
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 Mer om boken Om tiden och vattnet: Magnasons bok rymmer personliga 
anekdoter, mytologi och klimatforskning och är en fascinerande blandning av 
reseskildring, historia, vetenskap och filosofi. Hans berättelse är en storartad 
skildring som förenar ett poetiskt språk med vetenskapliga fakta. Samtidigt finns 
en underliggande ton av raseri och förtvivlan. När forskningen visar att vi måste 
minska utsläppen vill andra krafter öka produktionen. Det har egentligen inte 
satts några gränser för folks frihet att förorena eller för utsläpp. Ordet tillväxt har 
en positiv laddning som inte gör skillnad mellan hållbart och icke hållbart. ”Som 
om vi inte skulle skilja mellan ett barns tillväxt i moderlivet eller en tumörs”.  
 
Magnason fyller varje sida med ord som bär och berör och använder metaforer 
som med satir, humor och träffsäkerhet ger boken en extra dimension. Han 
skriver om människor i sitt eget liv, om generationer. Generationens handslag är 
framförallt en påminnelse om att varken det förflutna eller framtiden är särskilt 
långt bort. ”Den som är tjugo år i dag kommer att älska och känna en människa 
som fortfarande lever 2160. Och med tanke på världens nuvarande ordning går vi 
mot en förstörelse så omfattande att de generationer som lever då kommer att 
döma ut hela vår tillvaro som skrattretande och dum.” Allt ni gör har betydelse. Ni 
skapar framtiden varje dag. 
 
Missa inte denna möjlighet att bli berörd och engagerad i nuet och framtiden! 
 


