Tiden är kort
30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman

Jag vill med mina trettio bilder understryka att det är bråttom för jorden och för
barnen. Vi är medvetna om att det är bråttom, när det gäller klimatet och miljön.
När det gäller barnen har vi inte samma självklara medvetenhet. Men det är barnen
som först får ta konsekvenserna av vuxenvärldens kamp om makt och ständiga jakt
efter ökad tillväxt. Det är också barnen som får ta konsekvenserna av vårt individ och
prestationsinriktade samhälle.
Utställningens rubrik är hämtad från Markus 1:15, men med en annan översätt
ningsvariant.
Hans Hartman

Tiden är kort – för jorden
2. Angustifolium
Brudfackla, duntrav, kropp, mjölkört, praktduna, rallarros,
rävrumpa, rävsvans.
Växer på rasbranter.
Späda skott kan ätas som sparris.

3. – 4. Av jord är du kommen… Jord
skall du åter varda.
Den goda jorden som Moa skall ärva…
Som människan är satt ”att bruka och
vårda…”
l mos 2:15

5. Frälsarkransen
Varmare havsyta ger mer ånga
det blir fler stormar.
På bilden finns det en frälsarkrans.
Vilka skall räddas?
Vem kastar den?
6. Gränsen
Visheten talar i Ordspråksboken 8:22 ff: ”Herren skapade
mig som det första, som begynnelsen av sitt verk, för
länge sedan… När han spände upp himlen var jag där, när
han välvde dess kupa över djupet, när han fyllde molnen
däruppe med kraft och lät djupets källor bryta fram, när han
satte gräns för havet och vattnet stannade där han befallt.”
Visheten talar om hur Gud satte en gräns för havet… den
gränsen manipulerar vi har vi redan flyttat på.
7. Körsbärsdalen
I Astrid Lindgrens bok ”Bröderna Lejonhjärta” är körsbärs
dalen med de blommande fruktträden bilden för ”himmelri
ket”. Det fullkomliga eviga sommarlovet.
Men i körsbärsdalen finns också Tengil.

8. Livshjulen
Om det lilla hjulet är det som driver
ökar kraften
Om det stora hjulet driver
ökar hastigheten
Styrka eller snabbhet
9. …markens träd är förtorkade…
”…alla markens träd är förtorkade
och människans glädje har vissnat.
Klä er i sorgdräkt och klaga, präster,
höj jämmerop, ni som tjänar vid altaret.”
Joel 1:12-13

10–11–12. Mars Maj juni
Isen går
Vitsipporna lyser i Kjesäters bokskog
Maskrosorna talar om höst – förgängelse och ny vår
Så här vill vi att det alltid skall vara
13. Mot ljuset
Bilden är tagen en påskdagsmorgon vid Tysslingen.
Sångsvanarna bryter upp
För att flyga mot ljuset i norr

14. Kl 19.23
Den 30 juni 1997
Slutade linbanan vid kalkbrottet att gå
Arbetarna gick hem - uppsagda
Vilken dag klockan stannade
Vet ingen

15. Samla inte skatter
”Samla inte skatter här på jorden
där mal och mask förstör och
tjuvar bryter sig in och stjäl.”
Matt 6:19
16. Vattnet steg…
”Då kom floden över jorden…
vattnet steg högt över jorden
och arken drev på vattnet.”
1 mos 7:17ff
I veckan kom nya siffror från Noa. De visar att maj månad
var den varmaste som någonsin har uppnåtts på jorden…
en varmare värld betyder mindre is…”
DN 20 juni 2010
17. Vägen hem
De ”tunga” bilderna behöver motvikt.
Det här är Blomsterhultsvägen
som också skulle kunna vara vägen till Eden
eller
vägen hem

Tiden är kort – för barnen
18. Flyktinglägret Deheishe
”Natten till tisdagen körde Israeliska stridsvagnar in i det
palestinska flyktinglägret Deheishe nära Betlehem…”
Aftonbladet 2 maj 2010.

19. Gudarnas boning
Flickan – eller är det en pojke? – står vid dörrarna, som
leder in till Panteon i Rom. Panteon är de gamla romerska
Gudarnas boning.
Får hon upp dörrarna?
Kommer hon in?
Vill hon in?
Den latinska texten ovanför dörren lyder i svensk översätt
ning: ”Full avlat ges varje dag och ständigt till levande och
döda”
20. Prispallen
Barn får tidigt lära sig att det gäller att vara bäst, att med
alla medel komma högst upp på prispallen. Vi toppar pojkla
gen i fotboll, skolan skall ge betyg allt längre ner i klasserna.
Vi belönar individualisering och utslagning.
I vilken ordning skulle du vilja placera de fem bilderna?
21. Slagen docka
Det kunde varit ett barn.

22. Studenters lyckliga dar…
Ungdomsstyrelsen konstaterar att unga som växer upp i
socialt utsatta områden har ett sämre utgångsläge inför
fortsatta studier och yrkesliv.

23. Mörkrets fånge
I svenska kyrkans dopritual finns det ett avsnitt med
rubriken ”Befrielsbön”, där prästen ber:
”Gud, du som ensam räddar från allt ont,
Befria NN från mörkrets makt,
skriv hans namn i Livets bok
och bevara honom i ditt ljus
nu och alltid.”
Behöver barn befrias från mörkret?
24. Tunneln
Varifrån kommer ungdomsgänget?
Vart är de på väg?
Vad står den heldragna linjen för och ljuset?

25. Traktorerna
Är det en pojke eller en flicka?
Hur påverkar vi våra barn?

26. Änglar finns
Jesus sade: ”Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa
små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min
himmelske faders ansikte.”
Matt 18:10

Hans Hartman
Jag är präst, folkhögskollärare och fotograf. Jag har arbetat
mycket med att utveckla den pedagogiska bilden och har
tillsammans med Sensus studieförbund arbetat fram ett
antal olika tematiska serier med svartvita bilder, som ska
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temat ”Miljö och klimat”. I anslutning till 500-årsjubiléet
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”Väggarna talar – Albertus Pictors kyrkor”.
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