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Fackeltåg för klimatet, arrangerat av Omställning Kungälv, startade med en samling utanför Mimers hus vid 17.30-tiden på fredagskvällen. BILD: CATRIN HANSSON 
 
 

Manifestation med sargat jordklot 
väckte uppmärksamhet i Kungälv 

 

Med facklor, sång och rop bars 
den sargade jorden – liggandes 
på bår – fram genom centrala 
Kungälv på fredagskvällen. 
Och budskapet var tydligt: 
”Vårt jordklot är i fara”. 

 
Vinterkylan kändes i fingrarna när 

facklorna tändes utanför Mimers 
hus vid 17.30-tiden på fredagen, då 
Omställning Kungälv återigen ord- 
nade en manifestation för klimatet. 
Iklädd läkarrock i fackeltåget för- 
beredde Hans Glingert sig för att 

bära fram jordklotet på bår. 
– Vi ska vårda klotet, för vårt jord- 

klot är i fara, säger Hans, och häng- 
er stetoskopet runt halsen. 

– Vi vill uppmärksamma att det 
är nu det gäller, vi kan inte vänta. 

Fackeltåget startade med ett skrik 
för klimatet, fick grönt ljus i kors- 
ningen och stannade till på Vita 
Fläcken. En sång, den sjuka jorden 
och den skanderande gruppen med 
sitt budskap om att: ”... klimatmålen 
går att nå, det är inget att tänka på 
... inget att tveka på, vi ska rädda vår 
jord” – väckte uppmärksamhet på 
sin väg. 

En kille kom fram till båren med 
det sjuka jordklotet och frågade 
Hans Glingert om han var läkare. 

– Ja, och vi vårdar jorden här, säger 
Hans. 

– Åh, jäklar då måste ni vara star- 
ka, säger pojken beundrande. 

Efter ett par stopp och skanderan- 
de budskap för att klimatföränd- 
ringen pågår, var fackeltåget fram- 
me vid marknadsplatsen vid Konga- 

hälla center. Jorden lades tillrätta på 
scenen där tal och sång framfördes, 
medan deltagarna smakande den 
rykande varma glöggen. 

Gudrun Valmari, en av deltagarna 
i fackeltåget, tycker att det finns 
saker att göra lokalt. 

– Man kan ha billig kollektivtrafik 
eller helst att den är gratis. Jag åker 
buss från Diseröd men det är glest 
mellan turerna, det hade varit en 
enkel åtgärd, säger Gudrun. 

Karin-Ida Ström, från Kungälv, 
tycker att fackeltåget gav mer upp- 
märksamhet jämfört med manifest- 
ationen i augusti. 

– Vi vet vad vi ropar, men hörs det 
ut – det är frågan, säger Karin-Ida. 
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Gunilla Almered Olsson, ordförande för föreningen Omställning Kungälv, 
gick först i tåget. 

 

   
Hans Glingert arbetar som läkare och tog på sig den vita 
rocken för att symboliskt vårda jordklotet i manifestationen 
genom Kungälv. 

Jordklotet lyftes av båren och lades upp på scenen på Mark- 
nadsplatsen utanför Kongahälla center, som var slutmålet. 

Karin-Ida Ström, från Kungälv, trodde att fler ungdomar skulle 
varit med under kvällen. ”Men de unga har väl andra sätt att 
uttrycka sig på”, säger hon. 
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