Tanker fra en veteran som ikke tenker miljø
Av Lennart Mattsson, 108 Gastrikland med 41 år i Odd Fellow
Dette innsenderbrevet sto i svensk
Odd Fellowblad <<Soft» nr. 2/2012
og er overlevert fra Kari og Magne
Skadsheim til ettertanke.
Innlegget er oversatt fra svensk.

Jeg skulle betale i forretningen her om
dagen, og kassadamen kom med for
slag om at jeg skulle ta med plastposer
hjemmefra til «gjenbruk» ettersom det
store forbruk av plastposer ikke er bra
for miljøet. Jeg unnskyldte meg og for
klarte at vi godt voksne ikke alltid har
miljøet i tankene.
c<Din generasjon brydde seg ikke til
strekkelig om å bevare miljøet for kom
mende generasjoner>), sa kassadamen.
Hun hadde selvfølgelig rett - vår
generasjon tenkte ikke miljø på samme
måten i c<vår tid>).
Men hva hadde vi på c<Vår tid>)? Etter
lang fundering og ved å bringe tankene
langt tilbake i tid, så jeg hva vi hadde.
Da hadde vi melkef1asker som vi
returnerte og mineralvannf1asker som vi
pantet. Butikken sendte dem tilbake til
meieri og brusfabrikk som vasket dem
og benyttet dem igjen og igjen. Dette
var virkelig gjenbruk, men vi tenkte ikke
på miljø. Vi gikk i trapper. for vi hadde
ikke heis eller rulletrapper. Vi gikk eller
syklet til butikken når vi skulle handle,
vi tok ikke bilen - hvis vi hadde noen for å forf1ytte oss noen hundre meter.
Men kassadamen hadde rett, vi tenkte
ikke miljø.
Da vasket vi stoffbleier, det fantes ikke
c<engangs>). Vi tørket klær på tørkestati
vet ute i solen og ikke i et energiforbruk
ende monster. Våre barn arvet klær fra
sine søsken og de var ikke alltid av siste

merke. Men kassadamen har rett. Vi
tenkte ikke miljø da.
På c<Vår tid>) hadde vi i beste fall en TV
eller radio i huset, ikke en i hvert rom.
TV'en hadde en liten skjerm omtrent
som et lommetørkle - ikke som halve
Gotland. På kjøkkenet kuttet, blandet
og vispet vi alt for hånd, vi hadde ingen
maskiner. Når vi skulle sende eller pakke
bort skjøre ting brukte vi avispapir som
beskytttelse, vi hadde ikke bobleplast
eller isoporkuler.
På den tiden startet vi aldri en bensin
motor for å klippe gresset, men dyttet
en klipper for hånd. Vi fikk mosjon når vi
jobbet - derfor hadde vi ikke behov for
noe treningsstudio med elektriske løpe
maskiner. Men kassadamen har rett, vi
tenkte ikke miljø på den tiden.
Vi drakk vann fra springen i stedet for
å kjøpe plastf1asker med vann. Vi benyt
tet fyllepenn i stedet for å kjøpe ny hver
gang den gikk tom.
Vi byttet barberblad i barberhøvelen
i stedet for å kaste hele høvelen bare
fordi bladet var sløvt. Men vi tenkte ikke
miljø den gang.
Den gang kjørte folk buss, ungene
syklet eller gikk til skole eller aktiviteter
i stedet for som i dag at foreldre driver
rene taxibedriften med 24 timers ser
vice. Vi hadde en strømkontakt i hvert
rom, ikke tusentalls av kontakter.
Vi behøvde ikke mobiltelefon som
sender signaler ut i verdensrommet for
å finne nærmeste pizzarestaurant.
Ja, det er trist at dagens generasjon
må beklage seg for at vi eldre generasjo
ner ikke forstår oss på miljøtenking.
Skjerp dere veteraner!

