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BESKRIVNING

Upplevelsen av ett landskap (bokkapitel). Till upplevelsen av ett landskap hör definitivt vinterutflykter på
skidor. Under några av de senaste åren har förutsättningarna varit perfekta för att ospårat ta sig fram i den
uppländska naturen. Snön har inte varit för djup, och längs åar och vattendrag har översvämningsvatten
frusit vilket inneburit att det med minimal ansträngning burit av på isens tunna snötäcke. Det frusna
landskapet gör det möjligt att ta sig fram på platser där det annars är svårframkomligt, och det ger nya
vinklar och ett perspektiv på landskapet som gör det nästan nytt.Med "upplevelsen av ett landskap" menar
jag både de yttre och inre bilder och tankar som upprepade utflykter i hemmanaturen ger upphov till.
Minnen från tidigare utflykter gör sig påminda och tillsammans erfar jag någon slags totalupplevelse, som
är svår att få i ett främmande landskap, och som gör utflykter i vardagslandskapet till storartade och ibland
euforiska äventyr.En januaridag skidade jag på isen längs den nyligen frusna Fibyån, på gränsen till
naturreservatet Fiby urskog. Jag mindes sommarens gula svärdsliljor, de mindre flugsnapparnas
sångdueller, virvelbaggarnas framfart på vattenytan och de bilder jag under hösten tagit på de nedfallna
björkarna. Tankarna gick också bort mot de asplågor där jag i maj efter flera år äntligen fått se och
fotografera Upplands vackra men sällsynta landskapsinsekt - cinnoberbaggen.Plötsligt upptäcker jag
lodjursspår i snön vid sidan av den gula isen. Någon annan har alltså redan utnyttjat det bekväma sättet att
sig fram. Kanske skedde det under månskenet i det blå ljuset bland skuggorna från träden. Bilder börjar ta
form i det inre. Upplevelsen är nästan total och vardagsbekymren långt borta. Själva lodjursmötet har jag
dock fortfarande att se fram emot.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Tidlöst och klassiskt kök - Skåne Marmor

Tidlöst Halmstad - Kungsgatan 22, 30246 Halmstad - Har fått 4.8 baserat på 39 recensioner "Tusen tack
för din hjälp idag Katta jag är såå nöjd med...

HAVSTA Tv-bänk med sockel - mörkbrun - IKEA

Tidlöst ligger i Halmstad och säljer märken som Bud to Rose, HaPPi. Läs mer om Tidlöst och andra
svenska klädbutiker på hittaplagget.se.

Tidlöst hos Arkitekt Andreas Martin Löf - Lady Inspirationsblogg

John Hallberg Säljare Proffskund #inspiration, #stillhet. Rum för stillhet Harmoniskt tidlöst uttryck.
Serien Na.me är ett möte mellan historia och nutid.
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TIDLÖST

https://www.bo-fi.club/?p=TIDL%C3%96ST&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=TIDL%C3%96ST&ln=se
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