
Midsommar-
dansombord
påHMSNajaden
Enskeppsgossemed
blåkrageoch swung i
stegethar ett fast grepp
omen flicka i yngre ton-
åren.

■ Fotografen (troligen Ot-
to Svensson) har själv skri-
vit i marginalen vad det fö-
reställer ”Midsommardans
påNajaden”.
Skeppsgossekåren var en

organisation inom svenska
flottan från 1685 till 1939,
som hade till uppgift att
värva, fostra och utbilda
unga pojkar till sjömän. En

del av denna fanns i Mar-
strand från 1907 till 1937.
Som logement, kök och
matsalar fungerade den
avriggade örlogsfregatten
Norrköping, medan un-
dervisning bedrevs på
Carlsten och i Standverket
och naturligtvis till sjöss,
blandannatpåNajaden.

GÖRANKRISTENSSON
Marstrandshembygdsförening

FOTO FRÅN FÖRR
urMarstrandsHembygds-
förenings fotosamlingar.
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Lätt att görahållbara semesterval
Semesterresankanbli en cykel-expeditioneller
långvandring iVästraGötaland.Det finns intressan-
taalternativ till långa flygresor. Förutomattdet är i
linjemedgällandepandemirestiktionerärdet en
klimatvänlig åtgärd somallakangöra.

■Många har upptäckt
glädjen i att upptäcka land-
skapet inpå knuten. Det är
det inte fel att hållbarhet
blivit trendigt!

Vadkan jag
göra lokalt för
att påverka
globalt?
FRÅGA: Pandemikrisen har
hjälpt oss att se behovet att
förebygganyakriser.
Vad kan jag göra, här i

Kungälv, för att hejda kli-
matkrisen?
Finns det alls något som

enskilda personer kan göra
för att påverka en global
fråga?

MARGARETAERIKSSON

SVAR: Tack för din viktiga
fråga!
Enskilda personer har

tillsammans med andra
människor ett mycket stort
inflytande på klimatfrågan!
Det behövs en kombination
av politiska beslut på na-
tionell och internationell
nivå och privatpersoners
val för att uppnå en om-
ställning i klimatfrågan. Ett
exempel är det resande-
alternativ jag själv kan på-
verka och därmed minska
klimatgaser från mitt re-
sande.
Nu inleds semesterperi-

oden för många och det
finns alternativ till långre-
sor!
Många människor har

detta år upptäckt att in-
tressanta, spännande och
inspirerande upplevelser
finns alldeles i närheten.
Vi är lyckligt lottade i vår

region med en lång rad av

vackra och variationsrika
naturområden inom cykel-
avstånd för de flesta. Dessa
områden –många är natur-
reservat – har inlandsna-
tur, kust och hav. På läns-
styrelsens hemsida, Västra
Götaland, finns kommun-
vis förteckning med god
vägbeskrivning till alla lä-
nets naturreservat.
Dessutomharvi i Sverige

den helt unika allemansla-
gen som tillåter vandring
och vistelse på – i princip
alla marker – utom privata
trädgårdar och åkrar med
växandegröda.
I hela Sverige finns ett

mycket väl utbyggt system
av vandringsleder för korta
dagsvandringar och långa
flerdagsturer.
Här på västkusten finns

minst tre leder: Bohusle-
den,Kustledenochdenivår
öppnade Gotaleden. Alla är
beskrivna på webben med
dagsetapper och övernatt-
ningsmöjligheter. Bohus-
leden finns också beskriven
i bokform (Fingal & Schen-
holm2017).
Utöver naturupplevelser

erbjuds överallt kultur och
historia. Det gäller särskilt
här i Kungälvstrakten där
gränsenmellan Sverige och
Norge har en vådlig krigs-
historia!
Ett annat val jag lätt kan

påverka – handla närodlad
mat som inte har behövt
fraktas långt bortifrån.
Nu i sommartid är utbu-

det större av färska lokala
produkter.
Odla lite egna grönsaker

på balkong eller i trädgård
bidrar också till mindre ne-
gativ klimatpåverkan.

Ställ dina frågoromklimat, hållbarhet ochomställning till en
expertpanel frånOmställningKungälv. YvonneÖhlin Lager-
stedt, GunillaAlmeredOlssonochHillevi Pernmyr svararpå
frågoromstort och smått – globalt och lokalt. Svarenpublice-
ras i KPengång imånaden.

Mejladin fråga till: omstallning.kungalv@gmail.com

VandringpåGotaleden, Säveånsdalgång, juni 2020.Vid vattnet sågskungsfiskare, strömstare, forsärla!
FOTO: G. ALMEREDOLSSON

Lövön,Kungälvs kommun, juni 2020. FOTO. H. PERNMYR

KLIMAT- OCH HÅLLBARHETSFRÅGAN

MidsommardanspåNajaden. Fotot tillhörMarstrandshembygdsföreningoch fotograf var troligtvisOtto Svensson.
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