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Omslagsbild efter en textil i kommunhuset “Fråga grodan först”, konstnär Elsa Agélii,
som år 1991 formulerade följande tankar och kommentarer till sin bild:

Tanum i nuet och evigheten - fråga grodan först Markerna, skogen, bergen, havet, himlen har funnits i evighet
bakåt i tiden och vi skall förvalta denna livets urgamla grund
åt barn och barnbarn i evighet framåt.
Vi ser förfädernas mödosamt huggna budskap och kan tänka oss
deras skepp på havet likaväl som vår egen lilla båt en vacker
sommarkväll. Den som vill kan se forna sjöfarares skuggor i
framtidens farkost. Det förflutna lever i oss. Framtiden lösgör sig ur
nuets bråte. En hoppets regnbåge är dess segel. Såväl män som
kvinnor skall ge skapande bidrag till vår framtid.
Vi kan tänka oss den ursprungliga elden i historiens mörker,
likaväl som den klara källan och grodans liv i 1000-tals år.
Det öppna landskapet, de små betade ängslyckorna, hägnader, minnen
och märken efter århundradens möda. Där finns också kvinnornas
omsorger nerplöjda. Vem lagade maten åt bonden, vem lappade kläder,
mjölkade kor, vem broderade kärleksfullt familjens monogram?
Dåtidens slitsamma liv har efterträtts av en besinningslös jakt på
bekvämlighet, prylar och nöjen. Brådska, lönsamhetstänkande och
tillväxtoptimismen resulterar i hot mot vår egen och allt levandes
existens. Hotet finns. Osynligt och smygande. Det görs synligt i form
av gul/svart varningsremsa tvärsöver hällristningsbåten.
Nu lever vi i bävan mitt i stora förändringar. Stora delar av det landskap
vi älskar kommer att förändras, växa igen, om inte vi, var och en människa
försöker göra något: inrätta våra liv efter nygamla principer - en ny
sparsamhet. Uthållig energi, vind, sol.
Det mångfaldiga artrika livet i äng, hage och skog är starkt hotat,
när marken i första hand skall ses som produktionsfaktor och lyda
under strikt ekonomiska lagar.
Jag leker med tanken att vi här i norra Bohuslän vill stödja våra
bönder och skydda och bevara vårt vackra landskap.
Kanske kan vi finna vägar att låta bonden producera sina grödor
direkt till affärerna i tätorten, mjölken till skolorna etc.
Därför har jag placerat den lilla gården i samband med tätorten
och alla dess vägar och ljus. Kring gården växer ett äppelträd.
Det träd vi planterar i tron på framtiden. Ett åkeröträd tar 20 år
innan det bär frukt.
Vem vågar ha ett så långt perspektiv? I vår rika och katastrofala tid?

