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”Så här kan det se ut på mina utställningar. Denna var hos Wikners i Persåsen sommaren 2005. 
Mitt teleskop finns med som intresseväckare för publiken. Tyvärr har vi oftast dålig seeing,  
mycket dis etc., så det blir mest nätet som används. Några timmar på kvällarna går fort.”

iggo Schultz, en man kring de sextio,  
från begynnelsen stockholmare, utbil-
dade sig inom väg- och vattenbyggnads-

branschen. Han jobbade som utsättare och grävmaski-
nist och liknande tills han tröttnade på det. Då hoppade 
han på en treårig utbildning till möbelsnickare och kom 
särskilt att intresserade sig för skulptur och ornamentik. 
Detta var i mitten av 1970-talet. En längtan till naturen 
gjorde att han flyttade till en liten by, Aspås, i Krokoms 
kommun. Mitt i Sverige, som han säger. Där bor han nu 

med sin familj, hustru och två döttrar, sedan 1979 med 
utsikt över älven Långan, där sångsvanarna som närmsta 
grannar utgör en angenäm krydda i tillvaron. 

Möbelsnickeriet har övergått till konstnärlig verksam-
het. Han hugger nu tavlor med astronomiska motiv. Han 
lyckas leva på sin verksamhet. ”Objekten försvinner än 
hit, än dit”, säger han. ”Köpare är både privatpersoner 
och institutioner från jordens alla hörn. Jag tror att det  
ligger i tiden. Nästa projekt är att åskådliggöra super-
symmetrier och kvantgravitation …”

W
En presentation av Wiggo Schultz i Krokom
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Time and Waves

Tiden som ett hjul, ett hjul som 
rullar på än hit, än dit i fysikens 
elektromagnetiska processer. 
Tiden, ljuset, rummet som fysik 
eller som psykologiskt fenomen 
hos oss människor.

Time and Waves II

Tiden som en fläta. Determinism, kausalitet, antroprocentriskt 
– infallsvinklarna är många. Att sitta ute och lyssna på Joseph 
Haydns Skapelsen, se Andromedagalaxen och Orionnebulosan 
med obeväpnat öga gör mig ödmjuk och tacksam för att få 
vara människa. Att få vara med i en tid då vi lär oss en ny 
världsbild och börjar förstå hur ofattbart det är att ha 
ett medvetet liv i vårt underbara kosmos gör mig 
lyrisk.

”Starten” – Big Bang

Alltings början. Ofattbara energier. Skapelse eller inte, 
något hände – entropi, termodynamik, som vi vill se det.


