
Vad synd att denna Valborgs eldar inte blir en social sammankomst. Synd, att vi inte 
kan träffas. Synd för mitt tal handlar om elden som mötesplats för oss sociala 
människor. Hur brasors värme och glöd alltid har lockat oss närmare, lockat oss som 
en mal till lågan. Där det finns eld, där finns liv, där finns människor och närhet. 
Lägerelden var förr i tiden den plats där storfamiljen samlades, där vi lyssnade på 
berättelser om livet, skvaller från omvärlden och fann trygghet i varandra.  
Elden, även om den är farlig och oberäknelig, har alltid gett oss både fysisk och 
mental trygghet, i form av värme till våra hus och boplatser och beskydd från mörker 
och rovdjur.  
I år får jag hålla ett brandtal med en kall kameralins som enda publik. 
Men visst känns det ganska typiskt för vår tid, att fler och fler av livets sociala möten 
flyttas till digitala plattformar. 
 
 
Ni ska se när bålet tänds hur föränderlig eld kan vara. Den brinner ilsket ena stunden 
för att i nästa ligga röd och stilla glödande. Och eldens funktion som mötesplats för 
människor verkar också vara i förändring. Även om det nu är ett virus som håller oss 
separerade, mot vår vilja, så har vi skapat ett samhälle där vi är vana att isolera oss. 
Vi behöver knappast mötas runt en eld nu när vi har bergvärme och inbrottslarm, 
polismakt och funktionskläder. Vi samlas istället online. Dataskärmen, surfplattan och 
mobiltelefonen har blivit våra nya lägereldar, där vi lyssnar på berättelser om livet, 
skvaller från omvärlden, det är där vi finner trygghet i varandra. 
 
 
Visst är det fantastiskt att vi kan mötas så enkelt över världens alla hörn. Visst är det 
lätt att trycka på en knapp och vips så pratar vi med vänner från när och fjärran. Men 
min tanke är att vi har svårt att kontrollera våra nya lägereldar. De brinner hett och 
lockar oss mot oändliga alternativ av drömmar, möten och varor endast en 
knapptryckning bort. Det är svårt som eldsjäl att brinna lagom mycket i en sådan 
eldhärjad, fartfylld tid. Trots att det finns de som arbetar mer än någonsin i dessa 
virusdrabbade tider, så tror jag att de också för med sig en tid av lugn. Vi ska hålla 
oss hemma på helger och lov, vi ska umgås i den egna familjen, vi har fått en 
andningspaus i tillvaron. Vi har fått en möjlighet att brinna lite mindre intensivt nu när 
världen runt omkring oss står i brand. 
 
 
Visst är det synd att denna Valborgs eldar inte blir en social sammankomst. Synd, att 
vi inte kan träffas. Men kanske kommer vi att sakna den här tiden av stilla glöd, när 
världens eldar åter rasar. 
	


