
Kvällspromenad i Sundals Ryr 1/7-2016 – ett bildkollage 
 

Då var det dags igen. Det finns ingen hejd på promenaderna. Men det kan inte 

hjälpas för som jag tidigare nämnt har det blivit ett beroende. Angenämt sådant 

dessutom. Eller det kanske är väl magstarkt sagt, åtminstone innan jag tagit mig ut. 

Nog händer det att det tar emot. Nog händer det att jag tänker att jag inte orkar men 

då tänker jag på hur jag mådde för drygt nio år sedan. Ingen rolig tanke så på med 

paltorna och på’t igen. Av någon anledning blir jag ju dessutom bara äldre med åren 

och även om man faktiskt kan återhämta sig så blir det ju svårare och svårare ju 

äldre man blir. Jag fick dessutom bekräftelse på att jag gör rätt härom dagen då jag 

var på hälsokontroll på jobbet. Jag kan lova er att så här bra värden som jag har nu, 

se bild nedan, hade jag verkligen inte innan jag började med mina promenader. 

 

Jag vill ju inte skryta eller... hmm... jo det vill jag ju eftersom jag vet hur hårt arbete 

som ligger bakom men med detta vill jag bara säga, -En promenad är inte fel! Flera 

promenader är ännu bättre och att dessutom ha möjligheten att göra det i dessa 

hänförande omgivningar som är här är inget annat än fantastiskt. Jag minns i unga år 

då jag tvingades upp i ottan av en helt oförstående och som jag då tyckte helgalen 



äldre person. Väl uppstigen, under vilda protester och tvång, fascinerades jag av hur 

vacker en soluppgång verkligen var och jag minns att jag tänkte att jag skulle börja  

 

gå upp tidigt. Att jag faktiskt skulle gå upp så att jag kunde ta en promenad i gryning. 

Det blev inte så förrän flera år senare. Någon enstaka gång hände det ju men någon 

vana blev det inte förrän jag hade fyllt 46 år. Eller vänta nu, det är ju inte så att min 

vana är att gå i gryning även om jag skulle vilja att så var fallet. Vinterhalvåret går jag 

faktiskt i mörkret eftersom jag går före och efter jobbet. Så gryning eller 

skymningspromenader är det inte tal om under en arbetsvecka. Det är rena natta när 

jag går men då kan det faktiskt vara spännande att rikta ljuskäglan från pannlampan 

mot åkrarna. Gissa om man kan få se svävande ljusklot d.v.s. djurögon lite här och 

där. Men nu under sommaren är det lyckligtvis ljust så länge att jag hinner gå 

promenaderna innan det blivit mörkt. Just denna kväll skulle man kunna kalla ”Moln 

över Sundals Ryr”. De hängde tunga över oss men det finns något vackert även i det. 

Därför vill jag nu bjuda på en bildkavalkad från en promenad med sträckan Bolleruds 

skola – Östra Bleken – Stenhammarsvägen – Västra Bleken – Bollerud – Östra 

Bleken – Bolleruds skola. Jag hoppas att det smakar. 

 

 

Moln över Östra Bleken samt min hund som utför sin favoritsyssla. 

Det härliga med promenaderna är att de blir som yogapass eller det som alla får lära 

sig numera speciellt om man lider av stressrelaterade sjukdomar, nämligen 

”mindfulness”. Man ska tömma huvudet på tankar och bara njuta av stunden. Det är 



precis det jag gör. Jag låter mig hänföras av det vackra ruskar lite på huvudet och se 

där, inte en tanke så långt tankebanan når. Helt tomt. Andra gånger är jag så upprörd 

att tankarna mal runt så att de nästan kommer i spinn. Då trampar jag på och tänker 

många långa fula tankar. Första kilometern är jag riktigt arg. Andra kilometern har jag 

ibland rent av eldat upp mig riktigt ordentligt. Tredje kilometern börjar jag se på 

sakerna med nya ögon. Fjärde kilometern börjar jag lugna mig och femte är jag inte 

alls lika arg längre. Det fungerar nästan varje gång. Fast ibland kan jag vara så arg 

att det tar mig en mil av bli av med skräpet. 

 

Vy över Bollerud. Mamma sa alltid att röd himmel bådar regn. Ju kraftigare röd desto närmre var 

regnet. 



 

Vi skrämde måsarna på flykt på vår väg. 

 

 

Är detta orosmoln månde? 



 

Måsarna slog sig ner här efter sin flykt men vi skulle ju också dit. 

 



 

Denna vy över Västra Bleken tycker jag är otroligt vacker. 

 

Det börjar dessutom bli lite disigt och dimmigt. 



 

Underbar himmel och under bar himmel. 

 

Vackert gräs i diket. Kanske någon vet namnet på gräset? 



 

Vackert också i detta perspektiv. 

 

 

Doftande ljuvliga vackra rödklöver. 



 

Underbart mönster då man leker med olika perspektiv. 

 

Så vackert! Här kan man lätt utföra lite mindfulness och tänka på ingenting. 

 

 



 

Ser nästan ut som att det brinner i skyn. 



 

Ute på Stenhammarsvägen och vackert även där. 

 



 

Disigt där framme men en härlig ljum och stillsam kväll. 

 

 

Bort mot Brålanda såg det mycket ljusare ut. 



 

Nu har vi svängt av på Östra Bleken vägen. 

 

 

Disigt över åkrarna. Öppna landskap är en fägring. 



 

Snart hemma igen och vi klarade oss från regn. 

 

 

Percy möter oss när vi svänger in mellan åkrarna. 



 

Han måste ju hälsa på matte också. 

 

 

Kirskål är både gott och vackert. 

 



 

Djurögon som lyser i mörkret kan se rätt läskiga ut. 

 

Jag tänkte att jag skulle passa på och göra lite reklam för min hemsida 

http://skrivskoj.blogg.se  

Jag trycker också upp mina kåserier i små tidskrifter som jag säljer på min hemsida. 
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