
Detta decennium präglas av terror, flyktingströmmar, naturkatastrofer och enskilda män
niskors ondska. Det började med att vissa stater i Nordafrika och Mellanöstern ville frigöra 
sig från diktatur. Detta ledde till inbördeskrig i Syrien, Jemen och Libyen vilket i sin tur 

genererade gigantiska flyktingströmmar, främst till Europa. I Somalia var det hungersnöd.

Här i Sverige sa Fredrik Reinfeldt att ”vi skulle öppna 
våra hjärtan”. Undrar hur han tänkte, en man som i regel 
pratat om skattesänkningar. Det resulterade i alla fall till en 
början i en enorm invandringsvåg av nödställda 
människor från krigshärjade länder, främst Syrien. 
 De kom till ett land som inte alls var rustat att 
ta emot dem. Småkommuner på landsbygden 
blev förtvivlade när de blev ålagda att ta hand om 
ett visst antal invandrare trots att de inte hade 
finanser som räckte till. Vissa personer såg en 
chans att tjäna pengar på att sätta upp flyktingför-
läggningar.

Den islamiska staten, IS, förde ett heligt krig mot 
hela världen. Dess anhängare utförde det ena 
fruktansvärda dådet efter det andra. Det var också andra 
terroristgrupper som agerade.  Det var terrordåd i Mosk-
vas tunnelbana och på en av stadens flygplatser liksom 

på Paristidningen Charlie Hebdo och 
andra ställen i Paris, i Bryssel, i Nice 
och i Barcelona. En självmordsbom-
bare sprängde sig på Drottninggatan 
i Stockholm, turligt nog blev ingen an-
nan skadad. Det var flera terrordåd på 
Sri Lanka. Det var attentat i Québec, i 

London, i Istanbul och i Christchurch på Nya Zeeland  Mot 
slutet av decenniet trodde man sig ha gjort slut på ISIS, 
men idag vet vi att de fortfarande lever och frodas och vär-
var nya anhängare, bl.a. i afrikanska stater.

Enskilda galningar lyckades åstadkomma gränslöst lidan-
de och död. Norrmannen Anders Behring Breivik utförde 
ensam två hemska terrordåd samma dag. Först med en 
bomb mot Oslos regeringskvarter och sedan försökte han 
skjuta ihjäl alla på ett sommarläger på ön Utøya.

I Västerås skedde ett dubbelmord på IKEA. I Trollhättan 
klev en ung man in i en skola med avsikt att döda alla som 

inte såg svenska ut. I Stockholm körde en man in på Drott-
ninggatan i akt och mening att köra över så många som 
möjligt. Det var dödsskjutning i München och en lastbilsat-

tack i Berlin.

Det var flera flygplansolyckor. I Polen dog nittio 
högt uppsatta politiker. Ett ryskt plan med hela 
ishockeylaget från Lokomotiv Jaroslavl störtade. 
Den svenske målvakten Stefan Liv omkom. Ett 
annat flygplan försvann spårlöst över Indiska 
Oceanen. I Egypten störtade ett ryskt Airbus-plan. 
Här i Sverige omkom nio fallskärmshoppare då 
deras plan störtade på en ö i Ume älv.

Naturkatastrofer och skogsbränder avlöste 
varandra. Jordbävningar ägde rum runt jorden, 

på Haiti, i Chile, i Nepal, i Chile igen och i Italien. Det var en 
tyfon över Filippinerna, lerskred i Brasilien, tsunami i Japan 
och en meteoritexplosion över ryska staden Tjeljabinsk. I 
Tyskland och Ungern svämmade floderna Elbe och Saale 
över. Skyfall över Balkan drabba-
de Bosnien, Herzegovina, Kroa-
tien och Serbien. Den isländska 
vulkanen Eyjafjallajökull fick 
utbrott som påverkade flygtrafi-
ken över stora delar av klotet. I 
Chile var ett stort gruvras.
 2014 var det en extremt varm sommar i Sverige och i 
augusti drabbades nordvästra Västmanland av en enorm 
skogsbrand. Även i Kalifornien brann det i skogarna. Stor-
men Gudrun gjorde också stor åverkan på den svenska 
skogen.
 Som om det inte räckte med elände brann ett 24-vånings-
hus upp i London. Världens hittills största elavbrott ägde 
rum i Indien och 620 miljoner människor blev strömlösa..

Flera politiska avrättningar ägde rum. USA lyckades leta 
upp och döda IS-ledaren Usama bin Ladin. I Libyen blev 
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diktatorn Muhammar al-Gaddafi tillfångatagen, skjuten och 
dog sedan av sina skador. 2018 mördades den saudiske 
journalisten Jamal Khashaggi på ett bestialiskt sätt när han 
besökte det saudiska konsulatet i Istanbul.

Andra noteringar för decenniet är att Sverige 2017 
uppgick till 10 miljoner invånare. I Dubai byggdes 2010 en 
skyskrapa, ’Burj Khalifa’, som är 828 m hög och har 163 
våningar.
 Den i mitt tycke sympatiske Barack Obama blev återvald 
som USA:s 44:e president till år 2017 då han efterträddes 
av den mindre sympatiske Donald Trump. Hur han kunde 
vinna är för mig en gåta. Trots att Trump fraterniserat med 
både ryske Putin och nordkoreanske Kim Jong-un har det 
inte blivit lugnare i världen.

Mitt privata 10tal har prövat mig både fysiskt och psy-
kiskt. Det här decenniet miste jag många släktingar, vänner 
och bekanta. Jag har fått knäproteser i bägge benen. Jag 
har mist min make som jag känt i 54 år. I samband med 
det fick jag se baksidan av vårdapparaten. Jag kände mig 
tvungen att skriva om det i lokaltidningen. Det blev sedan 
mycket att ta hand om, förutom allt med dödsfallet. Boupp-
teckningen gjorde jag själv liksom allt pappersarbete angå-
ende två hus, bilar och bankaffärer.

Till det som var oväntat och mycket positivt hör att jag 
blev mormor 2015. Det var också så fint att maken både 
hann få vara med på vår dotters bröllop och få bli morfar. 
Han fick hålla tal på bröllopet. Han har t.o.m. bytt blöja på 
sitt lilla barnbarn innan han blev för sjuk.
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De senaste tre åren har varit jobbiga. Jag höll på att helt 
falla ihop när jag ordnat allt efter maken.  Jag fick uppre-
pade lunginflammationer, bältros och andra åkommor. En 
reaktion på sorgen sa doktorn. Och så slog Coronan till och 
förändrade livet som mamma och mormor.
 Jag kan tacka min oförvägenhet att ta kontakt med mina 
medmänniskor att tillvaron blivit uthärdlig så här långt. Före 
påsk satt jag vid datorn och ’blogg.hovberg.se’ flimrade förbi 
på skärmen. Då fick jag en impuls att ringa min f.d. jobbar-
kompis, Börje, och höra hur han klarade sig i dessa Corona-
tider, om han fick hjälp att handla o.s.v. 
 Det är det telefonsamtalet som ledde till att jag började 
skriva små kåserier på Börjes blogg.  Det är nog trettiofem 
år sedan vi arbetade tillsammans och gjorde trycksaker för 
ABB:s lågspänningsapparater. Börje är en ’fena’ på datorer, 
det var han redan på den tiden. Tänk att en ’oldboy’ och en 
’oldgirl’ kan ha så kul bara med att hålla på med skrivande 
(jag) och så allt det datatekniska och ’layoutandet’ som 
Börje står för. Tillsammans håller vi våra hjärnor igång var 
och en på sitt sätt.

Får vi möjlighet att ’avrapportera’ ytterligare ett de-
cennium det återstår att se. Inför det tredje decenniet det 
här årtusendet kan vi bara hoppas att de 7,8 miljarderna 
människor som finns på klotet sansar sig och börjar arbeta 
med att förbättra livsbetingelserna både för klotet, alla dju-
ren och för oss människor. Hittills har det inte varit mycket 
’verkstad’, prat kommer man inte så långt med.
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