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Så var den här igen. 
Vintern. Den isande 
vinden lämnar röda 

spår på torra kinder. Hu-
kande under tjocka luvor 
skyndar mörkklädda figu-
rer ut i de kolsvarta mor-
gontimmarna. Men i 
samma ögonblick som de 
första snöflingorna virv-
lar ner under gatlampornas 
sken blir allt stilla. Bus-
sarna står stilla, tågen har 
fastnat på perongen och 
vantlösa fingrar har stel-
nat. Västtrafik har återigen 
mött sin starkaste motstån-
dare: tre minusgrader och 
lika många snöflingor. 

Under namnet ”snö-
kaos” tävlar de tre fling-
orna mot pendeltåget 
mellan Göteborg och 
Uddevalla. Inte helt över-
raskande tar de hem segern 
med en halvtimmas förse-
ning. 

Den kollektiva suck 
som sveper över vagnens 
havsblåa säten hade kunnat 
sätta igång ett vindkraft-
verk. 

Det sprakar till i hög-
talarna och en alldeles för 
trevlig mansröst tar till 
orda: ”Här i Stenungsund 
kommer vi att invänta ett 
mötande tåg och vänte-
tiden beräknas till fem 
minuter. Dessvärre blir vi 
tvungna att göra ännu ett 
uppehåll i Svenshögen på 
cirka 30 minuter.”

Sucken övergår snabbt i 
ett högt stön. Strandsatta i 
”Skräckhögen”, igen!

Under ett och ett halvt år 
har jag tillbringat ungefär 
lika många timmar på tåget 
som i skolan. Dessutom 
ska vi inte tala om alla 
vintereftermiddagar som 
spenderats på Ljungskiles 
pizzeria i en evig väntan på 
att få komma hem. 

Men efter ett tag leds-
nade journalisteleverna på 
att bara klaga. Det 
började också bli 
dyrt att köpa 
pizza var och 
varannan dag. 

Som grä-
vande report-
rar bestämde 
vi oss för att 
ringa upp Väst-
trafik och banda 
samtalet.

Det lät unge-
fär så här: 

”Hej, jag heter 
Isabell.(ynklig 
röst) Jo, det 
börjar bli lite 
kallt här på 
tåget efter-
som ström-
men har gått. 
Dessutom 
börjar jag bli 
väldigt hung-
rig.”

”Eh, okej.”
”Jag skulle 

vilja beställa 

en kebabpizza till det ned-
släkta tåget i Svenshögen.

”Jaha, hmm, nej det går 
inte förstår du väl.”

”Okej, jag förstår. Men 
det går också bra med nåt 
enklare, typ en Capric-
ciosa.”

”Ja, nej nu måste jag 
sluta. Du får skicka in en 
ansökan om reseersätt-
ning.”

Slut på samtalet.
Radioinslaget ”Skräck-

högen” med det inspelade 
samtalet till Västtrafiks 
kundtjänst sändes ut på 
skolan och blev en succé. 

Landets rikaste företag 
måste vara de som tillver-
kar reseersättningsblanket-
ter. Själv har jag fyllt i så 
många att nästa månads-
kort blir nästintill gratis. 

För drygt två veckor 
sedan när de första snö-
flingorna singlade ner satt 
man återigen och ugglade 
på pizzerian i väntan på 
bättre tider.

Jag förstår självklart att 
Västtrafik inte kan hjälpa 
att en självmordsbenägen 
ko ställer sig på rälsen i 
vårsolen (det har också 
hänt). Men snön kommer 
varje år. Och varje gång 
står man förvånat och 
gapar. Media talar om snö-
kaos, jag säger bara kaos.

På Ljungskile folkhög-
skola sitter en ensam lärare 
och väntar på eleverna. I 
Svenshögen sitter elev-
erna och drömmer om en 
Capricciosa. På Västtrafiks 
kontor sitter man och 
väntar på våren. Jag sitter 
bara och saknar min gamla 
vita Renault 5:a som trots 
sina tjugo år på nacken 
alltid kom ända fram till 
Görans gatukök.

JOHANNA ROOS

I väntan på en 
Capricciosa
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Välkommen!

Ansiktsbehandling, 
Frans- & brynfärgning + formning:

495:-
(ord pris: 695:-)

Permanent gelefärg på egen nagel & 
tillhörande nagellack:

595:-
(ord pris: 705:-)
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HUDVÅRD, (Medicinsk) FOTVÅRD & NAGELVÅRD

VI HAR 
ÄVEN 

PRESENT-
KORT

Vi har 1700 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 
15 minuter – i alla väder. Och våra moderna räddningsbåtar 
klarar att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva 
eller bli medlem, så bidrar du till att rädda liv till sjöss – vi får 
nämligen inga bidrag från staten. Som tack för ditt stöd hjälper 
vi dig om du t.ex. får roderhaveri eller motorstopp – även när 
sjön ligger spegelblank. Läs mer 
på www.ssrs.se eller 
ring 077-579 00 90.

Om du befi nner dig här, 
är vi snart där.

Martin Fogel, etablerad och hyllad gitarrist såväl internationellt som i Sverige. Onsdag 8 
december gästar han Repslagarmuseet i Älvängen där Uruppförande klubben Ljungskile – 
Älvton tillsammans med Utbildnings- och kulturförvaltningen i Ale presenterar en annorlun-
da konsert.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ÄLVÄNGEN. En av lan-
dets främsta gitarris-
ter, Martin Fogel, gäst-
spelar under en konsert 
på Repslagarmuseet i 
Älvängen.

Det sker genom ett 
samarbete med Urupp-
förandeklubben Ljung-
skile – Älvton.

Här återfinns också 
förra årets kulturpris-
tagare i Ale, tonsätta-
ren Mikael Forsman.

Det vankas musikgodis i 
Älvängen onsdag 8 decem-
ber. För första gången pre-
senterar Uruppförandeklub-
ben Ljungskile – Älvton ett 
samarbete med Utbildnings- 
och kulturförvaltningen i Ale 
som mynnar ut i en konsert 
med den etablerade gitarris-
ten Martin Fogel. Han tillhör 
idag Sveriges ledande klas-
siska gitarrister och prisas av 
både publik och kritiker för 
sitt seriösa och fanstfulla ar-
tisteri.

Uruppförande klubben 
Ljungskile – Älvton har sin 
grundare i Maria Ingemars-
son Berg, boende i Älvängen, 
som nu gör ett försök även i 
Ale. Det sker tillsammans 
med tonsättaren Mikael Fors-
man. Musik i Väst är också en 
entusiastisk partner i ambitio-
nen att ta nya konsertinitiativ.

– Vi är oerhört stolta och 
glada över att kunna presen-
tera ett namn som Martin 
Fogel. Det ska bli mycket 
spännande att arrangera en 
konsert på Repslagarmuseet i 
Älvängen och vi hoppas verk-
ligen att aleborna tar chansen 
att uppleva denna kväll, säger 
Mikael Forsman.

Martin Fogel har både 
setts i svensk television och 
hörts i Sveriges radio. Hans 
gitarrmusik har gjort och gör 
stora avtryck var han än drar 
fram.

Onsdag 8 december 
gästar han Repslagarmuseet 
i Älvängen.

Berömd gitarrist gästar Repslagarmuseet


