
Det är ljust igen. Ett bra vårteck-
en för mig är ljuset på vägen hem 
efter en natts tidningsredige-

ring. Det är jätteljust nu, av två anledning-
ar, våren är rekordtidigt och jag är rekord-
sen med att skriva ledaren. Jag är rekordsen 
över huvud taget. Sista sidan – och denna 
veckan blev det sidan två – skulle lämnats 
för en kvart sedan... Nu gäller det bara att 
skrivkrampen inte uppstår eller att huvu-
dets kreativitet säckar ihop när de sista ra-
derna ska skrivas. Det verkar inte så, det 
flyter ju på riktigt bra, utan att jag egentli-
gen inte säger någonting...
Vi gjorde ett sådant test en gång. Det var 
när jag studerade på lärarhögskolan. Testet 
skulle bevisa att man kan fylla en hel upp-
sats med precis hur många ord som helst 
utan att för den sakens skull säga någon-
ting. Vi var för övrigt experter på det. Vid 
ett tillfälle fick vi ihop en filmrecension på 
16 sidor utan att vi ens berörde handling-
ens kärna. Självklart fick vi godkänt. Det 
var ju trots allt 16 sidor. Så därför är jag 
sällan nervös om jag har en tom sida kvar 
och tiden är knapp. Jag vet att det går att 
fylla den rent synligt – och att få kommer 
att upptäcka att innehållet egentligen är 
helt osynligt – men självklart vill man alltid 
ha en mening med det som skrivs.

Nu har jag snart skrivit halva ledaren 
utan att ens ha börjat. Den var tänkt att 
handla om vårtecken, så det är väl hög tid 
att "snöa" in på det. Ett av årets första vår-
tecken var att Graham Crisp från Nö-
dinge Golfklubb ringde och ville prata golf. 
Det hade inte hänt mitt i vintern. Ett annat 
vårtecken var på macken, där kunden före 
mig inte bara köpte en biltvätt utan ville 

också ha tillgång till dammsugaren. Vin-
tern skulle nämligen städas ut. Bara tanken 
att städa och dammsuga bilen ger mig vår-
känslor – nästan. Jag väntar nog ett tag till. 
Det brukar alltid vara någon annan som får 
panik före och inte står ut längre – plötsligt 
är bilen ren och fin igen. Och det ger mig 
vårkänslor. Det är fördelen med att vara 
några stycken som samsas om att använda 
bilarna i jobbet.

Grusfotboll på Sjövallen, och på många 
andra arenor också för den delen, är ett 
vårtecken. Inte för att grus hör våren till, 
men snacket runt grusplanen handlar ofta 
om hur lång tid – eller kort tid – det är 
kvar till gräspremiären. Det är vårtecken.

Inbjudningarna till basarer, vårkonserter, 
föreställningar, majtal duggar tätt. Det är 
också ett vårtecken.

Mest påtaglig blev dock våren när 
jag gästade Alebyggens nya kontor på 
Ale Torg. Nu råder det inte längre något 
tvivel om vem som förfogar över kommu-
nens mest kreativa lokaler. Med en utsikt 
över hela stråket, älv, järnväg och Euro-
paväg, där vattnet, vassen och den klarblå 
himlen konkurrerar med varandra om upp-
märksamheten kan man omöj-
ligt få något annat än vårkäns-
lor. Den känslan kommer Ale-
byggens personal att ha året 
runt nu. Lite avundsjuk blev 
jag faktiskt. Fast det blir säkert 
fler öppna hus...
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