LOKATTEN

Nr 3 2018

Nr 1 2019

Föreningen Skrivare i Hälsingland

Föreningen Skrivare i Hälsingland
LOKATTEN utkommer med fyra nummer per år, i februari, maj, oktober
och december. Medlemmar är välkomna att skicka in texter till
Lokattenredaktionen@gmail.com. Bidrag ska vara redaktionen tillhanda
senast den 15:e i månaden före utgivning. Varje nummer har ett tema som
meddelas i Lokatten numret innan. Det går bra att kontakta Lokattens redaktör per brev eller telefon:
Anita Eriksson, Åsbergsvägen 41, 826 37 Söderhamn
tel: 070-2964666.
I möjligaste mån önskar jag få material per e-post. Det är önskvärt att inskickade bidrag håller sig inom ramen för två datautskrivna A4-sidor i typsnitt Times 12 punkter och med radavstånd 1,5.
Redaktören förbehåller sig rätten att göra redaktionella ändringar, och i de
fall det kommer många bidrag, göra ett urval.
Medlemskap i Skrivare i Hälsingland kostar 150 kr/år som betalas in på
pg 78 12 52-2.
Föreningens hemsida finns på adress: www.helsingeskrivarna.se.
Webbredaktör är Pär-Ola Palm, Ljusdal. Vår Facebooksida hittar du på
Skrivare i Hälsingland. Administratör för Facebooksidan är Lena Persson.

Skogen eller
Oknytt

Ordförande:

Övriga ledamöter:

Leif Strandberg, Söderhamn
070-550 21 93
leifstrandberg.ab@telia.com

Pontus Vifell, Bollnäs
0278-17859
pontus_vifell@hotmail.com

Kassör:
Britt Ruuska, Ljusne
070-607 01 94
britt.ruuska@gmail.com

Anita Eriksson, Söderhamn
070-296 46 66
anitaeriksson10@hotmail.com
Kristina Nordin, Söderhamn
070-384 40 72
kristinanordin208@gmail.com

Sekreterare:
Lena Persson, Hudiksvall
070-639 60 13
lena.forslin@telia.com

Anders Persson, Söderhamn
072-715 57 82
info@ecografica.se

2

Ordförande Leif har ordet



Skrivarcoach är en bra idé.
(Jag skrev om detta i ledaren 4:2018)

spännande (typ Österlen), men oftast pläderas det för självkostnadspris och enkel inkvartering.



Att agera på en Öppen scen.

Slutsatser:

TACK!
Tack till alla medlemmar som tog er
tid att besvara enkäten om kurser
och utbildningar. Nu! ”Nu, Hälsingland har vi ett resultat”, för att travestera Gina Dirawi i Idol.
Har du gått skrivarkurs?
Svaren visar att många av våra medlemmar har deltagit i kurser, både
sådana som vi själva anordnat men
även andra.
Skrivarkurserna i Bollnäs med Kerstin Svevar nämns ofta, liksom kurserna under ledning av Vibeke Olsson eller Tom Hedlund. Alla berömmer dessa kurser och dess ledare



Andra berättar om, och ger goda vitsord till, kurser på olika folkhögskolor
över landet; Medlefors, Angered,
Långholmen, Göteborg, Österlen,
Åbo. Det är en imponerande bredd.
Vi har med andra ord ett välutbildat
gäng i våra led.
En del passar också på att tacka vår
förening för att vi har medverkat till
kursverksamhet antingen i egen regi
eller genom att förmedla och tipsa
om vad som finns på annat håll.
Vill du gå på kurs, och i så fall vilken
typ av kurs?
Här återfinns många intressanta
idéer om vad en kurs kan vara.
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Läsa och diskutera varandras texter.

Ja, det var resultaten liksom rätt upp
och ned. Vad kan vi då dra förslutsatser av detta?

En del vill fokusera på poesi,
andra på prosa. Någon menade
(klokt) att det går bra att blanda
nybörjare och mer erfarna i
samma kurs. Nästan alla som svarat vill gå på någon typ av kurs
(enligt ovan). De som inte svarat
jakande hänvisar till ohälsa eller
att de inte bor i närheten av Hälsingland eller som en medlem poetiskt skrev: ”Jag tror mig inte
vara ödmjuk nog att ta emot någon undervisning”.

Den första slutsatsen är att medlemmar ser positivt på att föreningen
medverkar till kursverksamhet, antingen i egen eller annans regi.
Den andra slutsatsen är att en kurs
kan vara väldigt många olika saker
(se listan ovan).
Vad gör styrelsen av alla svaren?
I tidigare ledarartiklar har jag sagt
att vår förening går fram på fyra ben:
Lokatten, Öppna scener, kurser/
lärande samt kontakter med andra
skrivarföreningar.

Som en parentes har det varit roligt att läsa att vi har medlemmar
som är spridda över hela landet;
Laholm, Göteborg, Stockholm,
Åbo, för att nämna några orter.



Läsa och tillsammans gå
igenom texter/dikter av
etablerade författare.



Berättarkurs.



Ett specifikt tema – skulle
passa för en heldag.



Något proffs håller en kurs.



Att träna sig att läsa inför
andra.



Samordna med vår vänförening i Åbo.

Ett vanligt svar är
”självkostnadspris” och ”enkel
inkvartering” om det handlar om
en helgkurs. En halvdag kan få
kosta allt mellan 300:- och 1.000:
- En heldag mellan 500:- och
1.500:- För en helgkurs är man
beredd att betala alltifrån 1.500:till 3.000:-



Det är toppen om föreningen kan ge tips om vilka kurser som finns.

Jodå, vi har medlemmar som är
beredda att betala ännu mer – om
kvaliteten är bra och kursorten

Nu vet vi i styrelsen mer om vad ni
medlemmar tänker om det tredje
benet; kurser. På kommande styrelsemöten ska vi ta ställning till hur
föreningen bäst tillvaratar medlemmars intresse av fortsatt lärande.
Personligen vill jag fördjupa mig i
den lista som redovisas ovan för att
se hur vi kan utveckla mångfalden i
vårt lärande/våra kurser. Jag vill
även ta kontakt med vårt studieförbund Bilda för att med deras hjälp se
hur vi kan hålla kurslågan/lärandet
brinnande.

Vad får det kosta?
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Och alltså! Tack för dina svar. Väl
mött i Lokatten, på Öppen Scen
och på kurser.

tivitet omvandla medlemmarnas
förslag till kurs av olika slag, troligen i samverkan med vårt studieförbund Bilda. Du kanske vill göra
det tillsammans med en kompis i
föreningen. Det kan behövas fler
än en person.

Sugen på ett spännande uppdrag?
Är du intresserad att vara med och
utveckla föreningens kursverksamhet/lärande i enlighet med de
förslag som medlemmarna lyfter
fram här ovan? Du kan göra detta
som styrelseledamot men du kan
också göra det som fristående
”arbetsmyra” d.v.s. med din krea-

Hör av dig/er till mig.

Leif

Leif Strandberg
Leifstrandberg.ab@telia.com

Några rader från redaktören
Gömda bakom träd, inkilade mellan stenar, uppstickande ur den lilla dammen kikar olika väsen fram. Överallt plirar ögon som nyfiket betraktar besökaren. Av rötter, grenar och knosor har konstnären Lennart Plahn skapat en
fantasivärld långt bort i skogen. Det var min skrivarvän Gunbritt som tog
mig dit första gången. Jag glömmer aldrig ögonblicket när vi klev in genom
träportalen till Lennarts värld. Som att stiga in i en sagovärld, tänkte jag. Sedan den gången har jag och min sambo Christer Holm besökt platsen många
gånger. Vi har fotat och katalogiserat alla Lennarts Plahns skapelser, gjort en
hemsida och medverkat i en bok om denne säregne konstnär. Några av våra
foton återfinns i detta nummer. Vill man uppleva oknytt är det här platsen!
Lennart Plahn tillbringade all ledig tid i sin stuga i skogen. Här fick han sin
skapelselust tillgodosedd. När Lennart 2009 avled i en ålder av 85 år lämnade han en skatt, ett livsverk efter sig. Ett livsverk som naturen nu sakta tar
tillbaka.
Gå gärna in på hemsidan och njut av oknytten!
www.hjalm.org/plahn/

Hänt sedan sist
Författarsamtal med Majvor
tankar och känslor hos deltagarna. Många var rörda och glada
över att Majvor skrivit en så viktig
och fin bok. Ett storverk, sa någon. Ragnar Tollet från Delsbo
överlämnade en bukett rosor till
kvällens huvudperson.

Lördagen den 15 december inbjöd
vår förening till julfika och författarsamtal i Söderhamn. Vi uppmärksammade Majvor MäkiSjöbergs senaste bok :
Onämnd, oglömd. Ei mainottu, ei
unohtettu.
Det blev knökfullt på rådhuskonditoriet (numera Alba Bistro). Folk
hade kommit från hela Hälsingland
och även från Gävle. Majvor själv
var förstås glad över alla som var
där, men var både förkyld och hes.
Texterna lästes därför av kvällens
värd, Leif, och av Majvors kusin
Ulla May (som läste texterna på
meänkieli). Efter presentationen av
boken öppnades för kommentarer,

Anita

Majvor och Leif presenterar Majvors
senaste bok.
Vid pennan:
LEIF STRANDBERG

Tavlan är målad av Lennarts gode vän Stig Lindqvist
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Att se fram emot

Öppen scen i Los

Öppen poesiscen
på Söderhamns bibliotek.
Onsdag 13/2 Kl. 18:00. Scenen är
din! Välkommen att läsa dina egna
texter på bibliotekets poesiscen.
Arrangörer: Söderhamns bibliotek
och Medborgarskolan.

Missa inte oknyttaftonen på
Söderhamns bibliotek i samarbete
med Skrivare i Hälsingland. 20/2
Kl. 18:00.

Öppen scen i Ljusdal
Lördag den 9/3 kl. 15:00 har
Skrivare i Hälsingland Öppen
Scen i Solhuset.

Öppen scen i Delsbo
Onsdag den 10/4 kl. 19:00
blir det Öppen Scen i Tingshuset i
Delsbo.

Skrivare från hela Hälsingland trivdes vid den öppna scenen på biblioteket i
Los.
Årets första Öppna scen blev en
mysig kväll på biblioteket i Los
den 15/1. Bibliotekarie Karin
Hedman och vår ordförande Leif
Strandberg hälsade välkommen.
Drygt 20 personer från praktiskt
taget hela Hälsingland samlades
och det delades både berättelser
och dikter. Det handlade om krig
och spioner, ond bråd död på farstukvisten och i skogen, knappar,
en hotande kattkastrering och
mycket mer. Vi serverades kaffe
och hembakt kaffebröd. Tack Karin för en trevlig kväll!

Öppen scen i Nianfors
Lördag den 15/6. I samarbete
med Nianforsnaturligtvis har
Skrivare i Hälsingland Öppen
scen. Vi håller till i Föreningslokalen (bredvid kyrkan) i Nianfors.

KALLELSE!
Elsbeth Hermansson visar upp sin skrivargrupps fina alster i en inbunden bok.
Text: LENA PERSSON
Bild: CHRISTER HOLM

Kallelse tillSkrivare i Hälsinglands Årsmöte. Söndag 24/3
Kl. 15:00 i Njutångers Folkets Hus. Efter mötet kommer Ann-Marie
Hållén att visa bilder och berätta om sin resa med transsibiriska järnvägen.
Motioner till årsmötet vill styrelsen ha senast två veckor för mötet.
Skicka till ordförande Leif Strandberg
Leifstrandberg.ab@telia.com
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Språkfrågan med Kerstin
Sammansättning ger en rik
möjlighet i svenskan att
bilda nya ord. Grundregeln
är att sammansatta skrivs
ihop.
Vi kan sätta ihop orden på
olika sätt.
1. Orden sätts samman utan
något tillägg eller någon förändring.

Sammansatta ord
Svenska språket är rikt på
sammansättningar. Att inte
ha koll på att sammansatta
skrivs ihop kan ge särskrivningar med lustiga effekter:

kyrkomusiker av kyrka +
musiker

Var särskilt observant med
vissa fasta uttryck, som kan
skrivas både isär och ihop.
Slå gärna upp i en ordlista
och kontrollera när du skriver.

varudeklaration av vara +
deklaration
åskfront av åska minus a +
front
pojkansikte av pojke minus e
+ ansikte

Exempel:

Sammansatta ord har betoningen på det första ordet
kan vara flera ordklasser:

varsin eller var sin

imorgon eller i morgon

varsågod eller var så god
överhuvudtaget eller över
huvud taget

Exempel:

Exempel:

substantiv – gräsmatta

bilruta av bil + ruta

verb – matvägra

glasögonbågar av glas +
ögon + bågar

adjektiv – mörkgrön

2. Orden sätts ihop med ett s
tillagt i skarven

räkneord – femhundratio

adverb – utifrån

Exempel:
bröllopstårta av bröllop + s +
tårta

Bar personal sökes till puben.

fotbollsskor av fotboll + s +
skor

Hand tvättas separat.
Gift orm till salu.

3. Ord sätts ihop med en förändring av det första ordet.

En kul blixt slog henne till
marken.

Exempel:

Kom ut klädd!

hjärtefråga av hjärta + fråga
9

Fråga Kerstin!
Har du frågor kring språkriktighet eller skrivande?
Skicka dina frågor till Lokattenredaktionen så
vidarebefordrar vi dem till Kerstin.
10

Våra skrivarcirklar

utmaning. Första avsnittet lämnades till nästa person i gänget och
så vidare. Två varv har följetongen
gått runt bland oss och håller nu
på att bearbetas.

Vi lär av varandra samtidigt som vi
har roligt.

Pennvässarna i Söderhamn

Den som för tillfället är värd ger
gruppen ett tema att skriva om till
nästa gång.
Vi har också försökt oss på att
skriva en följetong. En mycket rolig

SONJA LARSSON

Foto: Christer Holm

Läslust
Bränn alla mina brev av Alex Schulman

Gun-Britt, Anita, Sonja, Ewa och Kristina träffas och trivs.
Vi träffas hemma hos varandra
över en bit mat eller en kopp
kaffe. Den första timmen går åt till
vanligt umgänge där barn och
barnbarn, världsläget, resor,
krämpor, böcker vi läst eller filmer vi sett och annat som för
stunden känns angeläget dryftas.

I flera hörn av vårt landskap träffas skrivande människor i olika
konstellationer, i förra numret av
Lokatten berättade Ingemar Jansson om Njutångers skrivargrupp.
Jag är själv med i en grupp och
tänker berätta lite om den.
Vi är fem personer, och utifrån att
vi läser varandras texter och delger varandra synpunkter på våra
alster tycker vi att det antalet är
lagom. Fler deltagare skulle bli för
tidskrävande. Vi strävar också
efter att samtliga deltar vid våra
månatliga sammankomster.

Sedan tar vi itu med det vi egentligen träffats för. I tur och ordning
läser vi upp den egna texten och
de övriga får möjlighet att ge respons, diskutera ordval och formuleringar. Ibland kommer både
ordlista och synonymordbok fram.
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Alex Schulman har ett hett humör som han i vissa lägen har svårt att styra.
Han upptäcker till sin egen fasa att hans familj vid sådana tillfällen blir
rädda. Han ser det i deras ögon. Det sista han vill är att skrämma sina närmaste och bestämmer sig för att utforska varifrån hans svårtyglade humör
kommer.
Hans efterforskningar resulterar i romanen Bränn alla mina brev, där han
varvar sina djupdykningar i autentiska brev och dagboksutdrag med en dramatisering av vad som hände sommaren 1932 och sina egna minnen från en
vistelse hos mormor och morfar 1988. Romanen skildrar passion och svartsjuka och vittnar även om morfaderns, Sven Stolpes, ilska mot i det närmaste allt och alla. Och även Stolpes djupa förakt mot Olof Lagerkrantz.
Författaren får mig att gråta. Det är sällan det händer men jag blir så gripen
av mormor Karins livsöde. Det liv hon valde att leva kom att gälla liv eller
död.
SONJA LARSSON
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Våra författare

”Jag måste skriva så att det känns”
Det var Fem myror är fler än fyra
elefanter som gjorde att jag blev
biten av berättarglädjen. Jag var
fem år gammal när jag förstod att
bokstäver var ett verktyg och med
detta verktyg kunde jag synliggöra
någonting som fanns inuti, både
det påhittade och det verkliga. Jag
skulle aldrig ha formulerat mig på
det här lite förfinade sättet då, det
var egentligen någonting väldigt
enkelt över min kärlek till ord och
berättelser. Det kan beskrivas som
att det var roligt. Vi ska aldrig underskatta saker för att de är roliga.
Att skriva för att det är kul är väl
den bästa anledningen till att
skriva?

Jag kommer från järnriket Gästrikland men sedan sommaren
2018 är jag Hälsinge. Eller försöker bli. Jag har lärt mig att säga
saker som: ja örsk int, himlen ändrer färg och flokig. Här trivs jag
fint bland Hälsingarna och de blå
bergen som Thomas Andersson
Wij sjunger om: ”och bergen lyfter
av min skuld/sjung din sång igen
så ska vi svara”. Precis så är det!
Det här är ett landskap där jag andas ut och hittar hem. För jag har
aldrig känt mig hemma någonstans, alltid stått lite i marginalen
och undrat om jag får vara med.
Skrivandet har varit ett sätt att
orka. Skrivandet som började som
något roligt och lustfyllt var inte
alltid roligt, ibland bara överlevnad.

skrivande har ofta haft den pragmatiska funktionen att jag strävar
efter att fylla igen kunskapsluckor
på ett begripligt sätt.
Genom åren har jag medverkat i
antologier, till exempel: Krispiga
kaskader, Rullande pennan, Fuckmobbning och Lyfta locket av
Uppsala (fastän jag aldrig har varit
Uppsalabo).

När jag var sexton år gammal gav
jag ut egna diktsamlingar, snälla
leta inte upp dom för då måste jag
plocka fram min skämskudde och
prata om annat. Skrivandet var
arga plåster som jag rev av. Min
pappa dog i Alzheimers sjukdom
och hela mitt liv blev en sörja av
bråttom och destruktivitet. Jag var
stämplad med hans sjukdom och
saknade egen identitet. Denna
bråttomhet syns i texterna som
idag gör mig obekväm och generad. Samtidigt är jag stolt över mitt
mod och att jag vågade låta mina
ord ta plats.

2012 debuterade jag ”på riktigt”
med Ett brev om livet. Den diktsamlingen får ni hemskt gärna leta
på och läsa. Samma år blev jag stipendiat i Göteborgs poesifestivals
årliga tävling Ung poesi. Motiveringen var att raderna brände
och det gjorde mig så stolt. Jag vill
verkligen skriva så att det bränns.
Två år senare kom min faktabok
Du är inte ensam ut, den boken
som jag själv saknade när jag var
ung och anhörig. Den beskriver
demenssjukdomar på ett sätt som
ska vara enkelt att förstå. Mitt
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2017 debuterade jag än en gång
och då var det verkligen på riktigt
med förlagskontrakt, redigeringshelvete och pangrecension. Debutromanen Försvinner och stannar
kvar blev antagen och jag skulle
vilja beskriva det som en sagolik
storm. Jag har gråtit, svurit, jublat,
skrikit och firat. Alla känslor.
Verkligen varenda känsla som
finns. Försvinner och stannar
kvar är naken och jag lämnar ut
stora bitar av mig själv samtidigt
som jag på författares vis har omvandlat livsberättelsen till roman.
En gestaltning av livet, det finns ju
också saker i min historia jag vill
spara åt mig själv. Försvinner och
stannar kvar handlar om vad som
händer när hjärnan inte fungerar
längre men den ger också ett optimistiskt budskap: ”En dag går
det inte att äta själv längre men
själen fortsätter ändå att dansa
disco.” Det är en roman som
känns, för jag måste skriva så att
det känns.

Hälsingland söker sig nu in i mitt
skrivande. Nästa bok utspelar sig
faktiskt mitt ute i oävla. Platsen är
ett fiktivt sinnessjukhus där åtta
kvinnor från Hälsingland och
Gästrikland möts med sina berättelser om livet som avbröts. Det
kommer handla om hysteri, om
människovärde, om bortglömd
historia, om värme och kyla människor emellan och om galenskap.
Som ni märker dröjer jag mig kvar
vid hjärnan, det är ett stort nördområde jag har. Samtidigt som jag
dröjer mig kvar så har jag ändå
lämnat något bakom mig. Jag vill
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inte längre vara hon som hade en
pappa som dog. För som jag skriver i debutromanen: ”pappa är död
men jag ska leva” och nu jäklar
lever jag! Jag är författare, yogi,
bibliotekarie, stolt nörd och väldigt
glad för att mitt skrivande just nu
är precis där det ska vara: En nyfiken upptäcktsfärd. Skrivandet är
roligt igen!

Vi ses i texterna, på berättarkvällarna och på bibblan, i orden där
det bränns och känns.

JENNY ERIKSSON

www.forfattarejennyeriksson.wordpress.
com
@jennyerikssonforfattare på Instagram
Jenny Eriksson författare på Facebook.

Liv i Sverige, något för dig?
Föreningen Liv i Sverige är en ideell organisation med medlemmar och lokalombud runt om i landet. Gå gärna in på föreningens hemsida och läs mer:
www.livisverige.org
Föreningen uppmuntrar människor att berätta om sina liv och erfarenheter. Medlemstidskriften LiV i SVERiGE är ett forum för icke-etablerade
författare. Tidskriften innehåller även tips om kurser, tävlingar och intressanta artiklar.
Medlemskap i Liv i Sverige kostar 200 kr/år och ger dig möjlighet att få ditt
manus läst av en professionell lektör, tidskriften LiV i SVERiGE, som utkommer med 4 nummer per år och rabatt på föreningens böcker.

Har du ändrat e-postadress?
Vi försöker hålla vårt medlemsregister uppdaterat. Du som vet att du har ny
e-postadress, var snäll och meddela Britt Ruuska: britt.ruuska@gmail.com
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Villerkullaskogen
rorna som det finns fullt av inne i
veden bidrar också till att allt börjat förvandlas till mull. Naturen
återställer.

Jag äger ett torp med byggnader
invid en sjö. Torpet omfattar både
åker och skog. Ett skogsskifte ligger ner mot vattnet och ett annat
på andra sidan landsvägen. Skogsområdet mot sjön kallar vi Villerkullaskogen. Där ligger en sommarstuga som barnen döpt till
Villerkulla.

Under en kulle i gränsen mellan
åker och skog finns en gammal
stenkällare där man tidigare förvarat mat. Vi kallar den för Källarkullen. Där kommer de första blåsipporna första dagarna i april.
Längre upp på kullen finns lingonris och där kan man plocka bär på
hösten. I en slänt ner mot åkern
växer nyponbuskar. På hösten
lyser de vackert röda och då plockar vi nypon och gör mos av.

Det är rofyllt att gå i skogen och se
allt som händer där med växter
och djur. Njuta av årstidsväxlingarna. Ett gammalt talesätt är att
naturen ger vederkvickelse för
kropp och själ.
På våren är det särskilt fint där.
Först fylls all mark mellan träden
av vitsippor. Efter ungefär en månad kommer liljekonvaljerna. Det
är så vackert och rofyllt att gå där
på den vindlande, knaggliga stigen
mellan stora huset och stugan. Särskilt när solen lyser på blommorna.

Vilda djur ser man inte så ofta i
skogen, men på vintern kan man
se lodjursspår efter sjön. Rådjuren
syns ibland. Ekorrar hoppar mellan träden. Hackspettar hackar
sina bon. Kråkor och skator bygger bo i träden, särskilt i björkar.
På skiftet på andra sidan landsvägen har jag gjort en slutavverkning. Det blev en hel del timmer
och massaved av tall och gran.
Även björk och asp avverkades.
Efter avverkningen gjordes plantering. Man måste sörja för återväxten. Det tar 60-100 år innan
avverkning kan ske nästa gång.

Träden där är mest gamla aspar.
En del med väldigt stor omkrets.
Det behövs två man för att ta runt
de största träden. Asparna har en
särskild melodi. Bladen darrar när
det blåser kraftigt.
Några träd har blåst omkull. Hackspettar som man hör hackar hål
har kanske bidragit till det. Träden
ligger nu på marken, mossa och
lavar växer på stammarna. My-

LARS-ERIK ERIKSSON
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Granen i skogen

Oknytt
På julafton snöade det.

Månen hänger över horisonten
som en sköld av apelsin
i gräset glittrar fjärran stjärnor
snön kommer om natten
den täcker träden med vit bomull
på vägen till varggropen
ligger iskristaller
av alla regnbågens färger
men gropen är raserad
pulkabacken plöjd
och marken täckt av grenar
vid hemkomsten står solen lågt
tuppen Olivia gal oupphörligt
kanske vill han skydda sina tre hönor
Black Betty Dolly
vita Smulan hans favorit
henne har han visat
att han kan bygga bo servera mat
MONIKA LAVÉN

17

Barnens far och vår gäst Italiano
undrade vad som hänt då vi kom
hem utan gran. Vi ryckte på axlarna, smålog och undrade om maten
var färdig.

Italiano sov som en stock. Då lämnade vi honom kvar i huset. Vi tog
pulkan och yxan. Jag hade upptäckt granen för några dagar sedan. Nu skulle den fällas och bli
vår julgran.

På natten föll snön över marken
och i morgonens milda ljus såg vi
granen. Runt granen syntes spår
av små tassar. Ljusen var bara små
stumpar, glitterbanden runt granen blixtrade.

Det var ju i sista minuten, granen
skulle ännu kläs före middagen.
Min sammanbitne man kockade
för brinnkära livet. Han var försenad med allt denna jul. Inte att
undra på såsom han hade hällt i
sig.
Italiano hade varit bra att ha med
eftersom han var stark. Eller så
inte - vad visste jag. Nu gick vi,
mina barn och jag för att åtminstone få hem en gran. Vi hade
kommit iväg sent - nu skymde det
redan.
Den stod kvar, träden susade omkring oss. För att komma fram till
den måste man över ett dike. Men
nu gick det inte - diket var för
stort.
Motvilligt gick vi hemåt utan julgran. Jag vände mig om för att ta
farväl av den. Ett efter ett tändes
ljusen i granen och jag stannade,
signalerade åt mina barn och hänförda stod vi kvar i skymningen.

CAMILLA
TORSELL- HEINONEN
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Det är något oknytt

Skogen
En liten späd o skör vit majros
stack och spred en underbar doft
och gav karaktär åt trädgården,
boningshuset och intilliggande
bodar.
Strax intill var skogen belägen och
det var 6 mil till Färila.
Doften av vilja och kamp kan
mäta sig med fur och gran vilt och
dinosauriernas ättlingar, fåglarna.
Där jag blev mållös inför att ta en
skogspromenad och stack inför
anblicken av färska björnspår 25
meter från boningshuset.
För att inte tala om kuratorn som
stack. Slutade. Sa upp sig.
Det var i samma veva som jag
och mitt sällskap drog till skogs.
Men sägas bör är att varken jag,
socionomen eller den vita buskrosen är en myra!
Däremot är det helt ok att likt en
myra smälta in i skogsmiljön och
ha visioner om den svenska storskogen med björn, älg, lo och räv.
Att djur sticker till skogs är som
det ska.
Och så känner jag folk som ofta
sticker ut och springer men håller
sig till vägar i bebyggda om råden.
Skogens konungar, prinsar och
lakejer av fyrfota typ lockar ett
fåtal iklädda joggingdressar,
kanske skogsnjutare sticker till
sängs och sover när getingboet
krackelerat och skadeinsekterna

stuckit till rejält.
Jag önskar känna och få uppleva
ett sting av den vackra vita rosen
och dess härliga doft igen!
Vid skogens rand där prunkar
den i maj, juni. Tänker på den
ibland och stickorna jag fick i handen när jag tog in en skir kvist som
kändes ljuvlig med de vackra vita
knopparna och den enda helt utslagna vita rosen.

”Det är nannting oknytt ve gubben
August”!

Jag hittade en lämplig liten fin
vas i köket.

Han satt ju så ofta på den stora
stenen utanför bron och spelade
på sin fiol, inga noter, allt hade
han inne i huvudet.

att farfar skulle bli förlåten.
Men eftersom han var en sådan
duktig spelman, så blev engagemangen inte mindre utan fler och
fler.

Det var många i byn med omnejd
som pratade om August, min farfar. Det fanns så mycket av mystik
och det fanns att tissla och tassla
om, bara lågmält.

Sedan hände det som var det
värsta som kunde hända, det
framkom att farfar kunde ”stä
blon”! ”Det måste vara så, han har
”självesten i sig och allt oknytt”!

Vad var det egentligen med en August? Många ställde den frågan.

Min bror har än i dag, ett ärr i
handen efter att farfar hjälpte honom när han skurit sig så djupt.
Det som hjälpte min farmor Maria, var nog hennes tro och den
omsorg och tillit hon hade till
vittra, de små, som hon var så försiktig med. Hon tömde aldrig
varmt vatten på det ställe en bit
från den stora stenen där hon var
övertygad om, att de hade sin
plats. Den platsen vårdade hon.

August kunde sitta i timmar och
spela. Den stora skogen bakom
stenen, gav den mystiska inramningen.
Den fanns också mer av det som
skrämde och som farmor skämdes
så mycket över, farfar August spelade på dans!

Farmor Maria var så förtegen om
allt, så änglalik, sa alltid min
pappa och det låg mycket i detta,
för det var något speciellt med
hennes ögon, det fanns det som
var svårt att förklara, men som var
så vackert.

Spela på dans, var nog det värsta
farmor kunde uppleva, danstillställningarna var ju ett syndens
näste!
Farmor kunde absolut inget säga
till farfar, vad hon tyckte och
kände om detta, hon led i det tysta.

ANNA ELEONORA
ERIKSSON
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Det fanns det som hjälpte henne
att stå emot, det som var oknytt
och mystiskt!

Många kvällar i sin ensamhet grät
hon över detta faktum, att det var
något oknytt med farfar. Hennes
tro gjorde att hon levde på hoppet,

ELSIE
BÄCKLUND-SANDBERG
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Utflykt till skogen
Äntligen alldeles ensam, vet nog vad jag gör
Först, ganska långt bort med min bil jag kör
det är förstås skogen som lockar, drar och suger
men det är bara en skog jag känner, som duger

Högt, mycket högt upp är denna skog belägen
orörd, öde, bjuder den på milsvid utsikt
min egen litenhet gör mig nästan förlägen
det egna jaget är nu av försumbar vikt

Mitt på dagen, så otroligt stilla bland gran och fur
så tyst, fast jag vet att där finns tusentals djur
de finns där, som jag inte kan höra eller se
men det hjälper föga varken att böna eller be

Till och med den mest entusiastiska svarta kråka
har fattat att det verkligen inte är läge att bråka
Vilken njutning, vilken lisa för själen, sådan ro
Då, långt bort, hörs ett störande ljud, en råmande ko.

ÖJAR JANHAGER
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Mormors skog
Ett gott stycke in i skogen låg tjärnen och blänkte med sitt svarta
öga. Där hittade de sin plats, en
stor mossbelupen sten i skuggan
av en åldrig tall. En sagosten. På
den hade Sigrid suttit tätt intill
mormor och hållit hårt i hennes
hand medan mormor berättat.
Mormorsrösten hade uttalat varje
ord sakta och tydligt. Den berättade om trollen som samlade guld
och trollade bort små barn. Den
viskade om skogsfrun som lockade
vandrare vilse. Den skildrade de
elaka små under jorden och den
talade om Näcken i tjärnen som
lurade till sig små barn för att
dränka dem. Där på den stenen
vid vattnet i den stora skogen föddes rädslan. Rädslan som i hennes
värsta mardrömmar övergick i ren
skräck. Sigrid trodde att det var
den beryktade Maran som satt
gränsle över hennes bröst, skrattade sitt fasansfulla skratt och red
henne om natten. Men med mormors hand att hålla i, tyglade Sigrid sin fruktan och kunde inte få
nog av mormors sagor.
När mormor inte längre orkade
gå så långt fick skogen vara för
Sigrid. Ensam tordes hon inte gå.

Sigrid Larsson hade inte alltid varit
rädd för skogen. När Sigrid flyttat till
mormor hade den bara lockat till
nyfikenhet och upptäckarglädje. Hon
hade tultat fram till grinden som
vette mot den stora skogen, den som
tornade upp sig likt en ogenomtränglig mur vid tomtgränsen. Längtansfullt hade hon kikat ut genom
spjälorna, spanat så långt det gick in
bland buskar, höga tallar och granar.
Andlöst hade hon lyssnat till vindens
sus i trädkronorna som lät som viskande röster och höststormens prassel i fallna löv som liknade ljudet av
flyende steg. Trots att skogen kastade långa, svarta skuggor över mormorsträdgården där aklejor, löjtnantshjärtan och prästkragar trängdes med äppelträd och krusbärsbuskar ville hon dit. Mormors skog,
hade hon tänkt. Jag vill till mormors
skog.
– Du får aldrig gå in i den skogen
utan mig, förbjöd mormor.
– Då går vi, mormor, hade Sigrid
sagt.
Så hade mormor knutit av sig förklädet, tagit Sigrid vid handen och
tillsammans hade de vandrat in i
skogen. Kors och tvärs strövade de
längs barrglittrande stigar, klev varsamt över trädrötter, tjocka som armar, plockade vitsippor om våren
och fyllde korgar med hallon, blåbär
och svamp när den tiden var.

Åren gick och den dagen kom då
mormors liv var till ända. Sigrid
som nu var en ung kvinna sörjde.
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Finnforsgrottan
När saknaden var som störst tröstade Sigrid sig med sina minnen.
Hon tänkte på mormor i sitt
blommiga förkläde, på hennes
doft av Palmolivtvål och Handolén, på känslan av mormors
valkiga hand i sin och hon tänkte
på rösten, den där magiska berättarrösten. Hon tänkte på tjärnen i
skogen och berättarstenen och
tankarna födde en stark längtan i
henne. En längtan till mormors
skog. Så kom det sig att Sigrid
åkte ut till det lilla torpet, som nu
stod tomt och övergivet och än en
gång fann sig stående med blicken spejande in bland träden.

– Var inte rädd, viskade och bugade tallkronorna.
– Välkommen tillbaka, neg granarna så fint i sina gröna kjolar.
– Jag törs, tänkte Sigrid och
klev ut genom grinden.
De trassliga buskarna vek sina
grenar åt sidan och Sigrid Larsson steg in i mormors skog.
Som att kliva in i sin barndom
hann hon tänka, innan skogen
omslöt henne.

Jag varken förväntar mig eller kräver att ni ska tro på det jag nu ska
berätta. Men jag känner likväl att
min historia behöver komma fram
i ljuset.

ANITA ERIKSSON

”Men lilla farmor”, sa jag, ”det där
är ju bara en femhundra år gammal saga. Ingen bor längre i den
där grottan, vare sig troll eller rövare.”

gjorde alltid upp en eld då han var
där. Ganska snart lärde han sig att
han måste tända med smala,
tunna björknäverremsor och mata
på med mycket små och snustorra
grankvistar. Då, men bara då, blev
det en låga som sökte sig uppåt
och trängde genom den nästan
osynliga hålighet som fanns i grottans tak. Var bränslet det minsta
fuktigt la sig elden som en tung,
kvävande rök i grottan.

I början är det Bennys ord – som
jag minns dem.
”Min farmor förmanade mig alltid:
Du ska hålla dig borta från grottan
vid Finnforsen för där bor Storrövaren och trollen.”

Han lekte vid grottan under flera
år utan att möta vare sig troll eller
rövare. Men varje gång han eldade
och rök steg upp genom berget
kom korparna. De singlade och
flög genom röken, de skrek och
förde oväsen. Men, som sagt, inga
troll!

”Jag har då aldrig hört att dom har
flyttat, och folk ser än idag hur det
kommer rök ur berget, och korparna skriker och väsnas, och Gunilla,
getarflickan som är fånge där inne
i mörkret gråter och ropar efter sin
mamma. Så har jag hört, och så är
det, och du, Benny, du håller dig
borta från grottan.”

23

Han fick inte gå till grottan. Därför
tillbringade han dagar och veckor
och månader både utanför och
inne i grottan som låg i en södersluttning vid den stora älven. Den
var nästan sex meter i omkrets och
dess högsta punkt var en dryg meter, men där kunde man inte stå
för där fanns en eldstad. Benny
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Jag mötte Benny redan under
grundutbildningen då vi läste etnologi vid Umeå universitet. Därefter, under doktorandstudierna,
arbetade vi tillsammans i ett projekt som utforskade så kallade
parallellsamhällen. Det kunde
handla om hur neandertalare
levde sida vid sida med Cro Magnon-människor, eller hur stenålderskultur och hedendom fanns
kvar i Norrlands inland när
kustregionen redan var järnålder
och kristendom. Jag var mest intresserad av hur resandefolket och
bönderna levde sida vid sida, och

Den 17 mars, dagen för hans avresa till Wales stod det: ”Flyg från
Skellefteå, grottan – en sista
gång.”

hur lite de faktiskt påverkade
varandra. Benny forskade om förortskulturer. ”Borde du inte ta dig
an trollen i Finnforsgrottan”, sa
jag på skämt till honom. Då skrattade han lite ansträngt och sa:
”Tomtar och troll lämnar jag med
varm hand till kollegerna i Lund
och Åbo.”

Jag vet inte varför, men jag väntade inte in polisen utan lämnade
rummet och satte mig i bilen.
Benny stannar bilen nere vid Medlevägen och tar på sig den lilla
Fjällrävenryggsäcken som innehåller en termos och några smörgåsar. Stigen i sydsluttningen som
han gått så många gånger är nästan snöfri, det är i mitten av mars.
När han är helt nära grottöppningen stelnar han till. Han ser hur det
kommer rök ur berget. Det här är
ju hans barndoms trygga stigar
och berg, men nu blir han alldeles
kall och nackhåret reser sig. Det
finns inga spår eller andra tecken
på att människor är här. Det är så
tyst. Men röken! Röken som slingrar sig upp ur berget. Det stämmer
inte, tänker han. Och nu kommer
korparna. De kommer inte bara en
eller två som det brukade göra när
han var barn, nej det kommer korpar flygande från alla håll. Det
kommer hundra korpar, kanske
flera hundra, kanske tusen och de
sänker sig ned, störtdyker och attackerar honom. Han knuffas närmare och närmare grottan. Han är
rädd och känner hur något slår
honom till marken. När han vak-

Vi höll ihop under många år, men
efter disputationerna gick våra
vägar åt olika håll. Benny fick
nämligen, våren 2010, ett forskarstipendium i Wales, medan jag
blev kvar i Umeå. Men Benny försvann! Han bara försvann och ingen visste varken hur eller varför,
eller om han levde eller var död.
Han vara bara borta. Det var till
och med oklart om han ens varit
där i Wales.
Det dröjde, men så småningom,
på hösten 2010, fattades beslut om
husrannsakan av hans arbetsrum
på universitetet. Jag blev utsedd
att låsa upp och vara behjälplig vid
tolkning av eventuella fynd. Polisen skulle komma en tisdagsmorgon, men blev försenad, så det
blev så att jag själv gick in i Bennys rum. Jag hittade först inga
konstigheter. Rummet såg ut som
det alltid gjort, inget anmärkningsvärt förutom en notering i
hans bordskalender som låg dold
under en hög med böcker.
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rättat om grottan, om farmoderns
förmaningar, och alltid, lite oväntat, skrattat till och sagt det där
om kollegerna i Åbo och Lund.
Lite spänd är jag när jag går ned
på knä och kryper in i grottan. Där
inne luktar det av sot och brandrök, och av något mer obestämt –
som inte luktar gott. Jag känner
obehag, kryper inte vidare in i
grottan och kommer nu inte ihåg
varför jag envisades med att åka
hit själv, utan polis: ”Hur kunde
jag vara så jävla dum?”

nar ligger han bunden vid eldstaden. Det brinner en eld, men det är
samtidigt alldeles rökigt i grottan,
svårt att andas. Genom röken ser
han korparna. Det är säkert flera
hundra, som klänger på varandra.
Vid elden ser han andra figurer, de
är små, kanske en halv meter och
ser ut som människor, men de är
ludna och har svans. De svansförsedda ser ut att värma vatten i en
stor gryta men då och då vänder de
sig mot Benny och väser genom
stängda munnar: ”Du tror inte på
oss du.”

Polisen kom redan på eftermiddagen. De hade hittat noteringen i
bordskalendern och ringt till Skellefteå som sände ut en bil till grottan. I eldstadens aska rakar de
fram rester av en avgnagd människofot. Mig hittar de bakom en
sten nere i älven; naken, frusen,
sargad och sönderklöst – men vid
liv.

Efter ett par timmars bilfärd kommer jag fram till parkeringsplatsen
vid Finnsforsgrottan. Det finns en
skylt som informerar om den
gamla rövarlegenden, och därifrån
är det lätt att hitta stigen. Det är
första gången jag är här, men
Benny hade ju många gånger be-

LEIF STRANDBERG
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Vittertagen
Min morfar, Jonas Persson, föddes den 26 februari 1872 och dog
den 3 augusti 1960. Han växte upp
vid Härjeåbron, som ligger mellan
Sveg och Lillhärdal i Härjedalen.

och ringde i klockorna. På eftermiddagen när han kom tillbaka
fick han höra ett skrik som fick
blodet att isa sig i hans ådror. Det
tycktes komma inifrån skogen.
Skriket var högt och gällt och lät
så förskräckligt klagande och
skrämt att han först trodde att det
var ett djur som skadat sig och
skrek ut sin ångest.

År 1875, då han var 3 år, blev
han vittertagen. En dag när han
var ute med sin morfar, var han
helt plötsligt försvunnen. Det blev
naturligtvis skallgång i skogen och
draggning i den närbelägna ån.
Och man letade både med hjälp av
hundar och av kloka gummor och
gubbar som brukade kunna se var
försvunna människor och borttappade saker fanns. Men man hittade inte den lille pojken. Som tur
var så var det tidig höst och varmt
ute, för dagarna och nätterna gick.

Men han samlade sig och följde
skriket. En bit in i skogen, på en
hög stubbe i en granmo, stod pojken och grät och skrek så han var
alldeles blå i ansiktet. Men då farbrorn kom fram mellan träden
tystnade pojken och såg på honom
med uppspärrade ögon. Pojken
hade lav i öronen och han pekade
in i skogen och sa att mamma gått
dit.

Alla ville hjälpa till att hitta pojken, men han var försvunnen. Om
en björn eller en varg tagit honom
skulle det väl i alla fall funnits
lämningar efter honom, tyckte
man. Men inte ett spår fann man.

Stubben han stod på var så hög
att han inte kunnat klättra upp på
den själv. Någon eller något måste
ha lyft honom dit upp.

Enligt gammal sägen skulle man
ringa i kyrkklockorna för att få de
underjordiska att släppa sitt offer.
Men det gällde att hitta personen
inom en viss tid, annars var han
borta för alltid.

Den snälla farbrorn drog laven
ur pojkens öron och då rann det
blod. Den lille treåringen sade att
dundret slagit honom. Det var
alltså dånet från kyrkklockorna
han menade. Farbrorn lyfte ner
pojken från stubben och tog honom med sig hem. Sedan han slutat gråta gav han inte ett ljud ifrån
sig på ett par veckor. Och han ta-

Den tredje dagen som pojken var
borta gick en gammal farbror den
2 mil långa vägen till Lillhärdal
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lade aldrig om vad som hänt honom eller var han varit de tre dagar han varit försvunnen. Om någon frågade honom ruskade han
bara på huvudet och började
gråta.
Efter denna händelse var pojken
rädd för allting. När han blev så
stor att han kunde börja hässja hö
var han så rädd att han inte tordes
gå från myren till hässjan utan att
hans äldre syster följde med honom.
INGER
OLSSON-WÅNGSTEDT

Skogen
Mörk och dyster

dock med lyster

Vederkvickelse och vila

solens ljus mellan grenarna sila

Blåsipporna, de första
Lingonplockning

lycka största

älglockning

En och annan svamp

tramp, tramp

Skogen tankarna skingrar
Hem för flitig myra

mygg, ohyra

Var skog har nog sin källa
Skogvaktarn han

stigarna slingrar

hunden hörs skälla

min man

GUN SJÖHOLM
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Trädet

Skogen, beskyddande och gastkramande
Gangsters med pyrande cigaretter i
mungiporna, svarta skor med vita
tåhättor och automatvapen, kliver
skramlande ur mörk Bonnie and
Clyde-bil. Gör visit mitt på blanka
dagen i ovälkommen vakendröm
på sovande fäbodvall.
Ryggen är sällan fri. Skavande
trädstammar, vinddrag, fågelskrin,
tvingar, jagar henne att se sig om.
Hon vill inget människomöte i vittneslös ödemark. Hur att veta om
det är vän eller fiende? Svarta inåtblanka fönster om kväll och natt.
Vem finns därute som betraktar,
bevakar?
Det finns ingen som jagar, ingen
fiende, ingen som bevakar. Det är
inte nödvändigt längre.
En gudlöshet har flyttat in, blivit
hemmablind och bofast. Går inte
att resonera med, vet bäst själv.

Tjärnen flörtar förföriskt, bryggan
doftar tjära, ekan kluckar i mötet
med silkesmörkt vatten. Stillhet
och ro. Ensamhet som en
vaggsång.
”Räds du inte björn och varg?”
”Jo, men än mer människa!”
Om hösten, knubbig Karl Johan,
smörgul kantarell, och trumpetsvamp som leker kuragömma.
Hjortronguld, blåbär och lingonglädje.
Duvgrå, kort lyster, blå timmen
hela dagen. Hoppets orange vedbrasa i stugan.
Vinterns snötyngda grenar släpper
iskyla i halslinningen på skidturen.
Änglavingsflärp i det nyvita. Skoknarr på frostbiten mark. Solens
bleka låga som väcker gnistrande
diamanter i skarsnön.
Senvinterns takdropp, plopp,
plopp, plopp.

Någon har haft god jaktlycka. Hon
är en trofé, hänger uppstoppad på
väggen.

Förälskad i ett träd
Kan man det?
Ja!

Trettio år senare
Söker upp Min tall.
Tallen har åldrats liksom jag.
Grånad bark
Grenar som hukar för vinden
Under en brun matta av barr
Varför?

Tallen på Hårgaberget
Utsikten mot norr.
Lagom stor, väl förankrad
en bit från stupet ner mot Ljusnan
Vacker.
Gyllene bark
Reslig krona.
Grenar lyfta mot himlen
Täta lysande gröna barr.

Kan ett träd återuppstå i ett annat
liv?
Hoppas!
RANVEG OLSHAMMAR

Kramar den grova stammen
Känner värmen och gemenskapen.

Hennes fria ande bor i en skog,
oåtkomlig.

I en skogsglänta ligger ett hus med
järnspis i köket och kakelugn i
rummet, jordkällare och vedeldad
bastu på gårdstunet. Höga träd
som en skyddande katedral mot
norr. En bäck stannar upp vid en
hölja, porlar sen vidare. Vinden
susar lågmält, silar mellan björk,
gran och fur.
Hon skogsbadar i eteriska ångor.

LISA LEONTJEV

Skymningen faller
vägen smalnar av till stig
leder genom skog
där martall och mossig sten
ter sig som vittror och skråmt
SONJA LARSSON
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Vägvisaren
oerhört glad att hon hade fått en
anställning hos en sådan välbärgad,
inbjudande och omtänksam familj.
Trots att det fortfarande var sommar kändes skogen allt annat än
inbjudande. Träden suckade i vinden och mörkret kröp allt närmare.
Anna försökte inte tänka på allt farligt som fanns där inne bland skogens alla grenar och stenar. På
elaka troll, snarstuckna tomtegubbar och sluga skogsrån. För att inte
säga näcken. Han var inte bara fager att se på, han kunde också spela
de vack-raste toner som någon någonsin frambringat på en fiol. Men
det var farligt, mycket farligt. En
enda ton kunde locka vem som
helst i fördärvet och ner i näckens
dödsrike som han rådde över där
under vattenytan. Anna ryste så att
kroppen skakade. Nog skulle hon
springa för allt vad tyglarna höll om
hon mötte någon varelse med fiol
där ute mitt i natten. Oavsett om
det var näcken, byns spelman Erik
eller självaste Gammel-Ersk med
bockfot och allt. Det var då en sak
som var säker.
Skogen blev nu allt tätare och tätare
och Anna mer och mer fundersam.
Var detta verkligen den rätta vägen
hem? Hade hon vikt av åt höger vid
den där stenen där älvorna brukade
dansa varje fullmåne? Anna kände
inte igen sig. Skogen kröp nu allt
närmare, slöt sig som ett tjockt

Det började bli sent. Det förstod
Anna. Men nog hade det varit allt
bra fint att få stanna några minuter till. Att få dansa med självaste
Johan hela sex gånger i rad. Inte
hade hon haft någon tid att hålla
koll på klockan heller. Hon hade
minsann haft fullt upp med annat.
Han var vacker att se på Johan.
Lång och smal, höga kindben och
en stor ljusbrun rufsig kalufs. Ögonen blå som den djupaste skogstjärn och en lätt skäggstubb som
kittlade sådär härligt mot hennes
kind när de hade dansat tätt intill
varandra. Det sista Johan hade
sagt till Anna var ”Vi ses väl även
nästa lördag” och Anna hade utan
någon som helst tvekan svarat
”Det är klart att vi gör” och sedan
kysst honom på kinden. Johan
hade lett sitt bredaste leende mot
henne och nickat jakande tillbaka.
Nu var hon på väg hem till sig. Till
husbonden och dennes hustru där
Anna sedan knappt ett år tillbaka
tjänade som piga. Anna trivdes
bra. Husbonden var sträng men
rättvis och han såg noga om sin
piga och sina två drängar. ”Så
länge ni får äta er mätta åtminstone en gång om dagen så ska
ni nog också orka med att göra rätt
för er”, brukade han skrocka glatt
så kraftigt att hans klumpiga
gamla sjöskumspipa skakade frenetiskt mellan tänderna. Anna var
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täcke runtom henne. Det svaga
skenet från månen försvann allt
mer bakom grenar och buskar och
Anna kände sig mer ensam än hon
någonsin varit förut. Hon stannade till och såg sig omkring. Här
hade hon aldrig varit förut. Anna
började gråta. Små pärlor som av
kristall föll ner för hennes kinder.
Vad skulle hon göra nu?
”Kan jag hjälpa dig”, hördes en
röst bakom henne säga. Anna
vände sig snabbt om och fick syn
på en yngling klädd i grå vadmalsbyxor, en vit skjorta samt en gul
väst. På huvudet hade han en röd
luva. Pojken som av storleken att
döma nog inte var äldre än i tioårsåldern log mot henne. Anna
ryckte till. Vem var det? Vad gör
han här ute mitt i natten? Borde
han inte ligga och sova vid det här
laget?
Anna svarade förvånat ”Vem är
du?”. Ynglingen log och sa ”Ååå,
jag bor här i närheten, precis som
du”. ”Och om du vill kan jag hjälpa
dig hem. För om jag inte har missuppfattat hela situationen så har
fröken gått vilse”. ”Ja det stämmer”, intygade Anna och kikade
lite skamset ner i marken. ”Det
ordnar sig nog. Följ efter mig så är
du snart hemma igen” sa ynglingen och vände sig med ens helt om
innan han sakta började lufsa
framåt genom blåbärsriset. Trots
en aning tvekan vem främlingen
var så följde Anna efter. Vad hade

hon att förlora, tänkte hon.
Nu bar det av upp och ner för kullar och stenrösen, genom snåriga
buskar och över våta myrar. Anna
hade till en början svårt att hänga
med men ju längre de gick dessto
lättare kändes hennes steg. Och
nu började hon också känna igen
sig. Var de inte i utkanten av husbondes åkrar nu måntro. Jo visst,
där låg gården och ladugården
bara ett par, trehundra meter
framför dem. Pojken vek nu av
från skogskanten och började gå
rätt över åkern och Anna följde
troget efter.
Mitt på åkern stannade han tvärt
och vände sig åter om mot henne.
”Se då är fröken hemma igen”, sa
han och log brett. Anna log tillbaka lättad av att äntligen vara
hemma och svarade ”Tack. Men
jag måste fråga, vem är ni? Ni
verkar hitta här än bättre än jag
men jag har då mig veterligen
aldrig sett er förr. Var kommer ni
ifrån?”. ”Ååå jag”, sa pojken. ”Jag
bor där”. Och så sträckte han upp
sitt högra pekfinger och pekade
mot ladugården. Anna följde fingret med blicken och kisade mot
fähuset för att se om hon verkligen hade uppfattat det helt rätt.
Inte kan han väl mena självaste
fjöset tänkte hon förundrat och
vände åter blicken mot pojken.
Men nu var han borta. Som helt
uppslukad av jorden. Anna blev
med ens vettskrämd. Vart tog han
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vägen? Det finns ju ingenstans att
gömma sig på här ute på åkern,
tänkte hon förskräckt och lyfte
blicken ut över fältet. Men hur
hon än spejade så såg hon inte
skymten av sin forne följeslagare.
Anna stod kvar ett bra tag och kisade ut i den ljumma sommarnatten innan hon återtog fattningen
och började gå de sista stegen
hemåt. Väl uppe på bron öppnade
hon ytterdörren, vände sig om och
kikade ut över ängen. Det var ännu
mörkt även om solen höll på att
stiga i öster. Hon spejade och kisade men såg ingenting mer levande än några grisar som precis
hade vaknat efter en god natts

sömn och nu stod och bökade i
halmen. Anna vände ryggen mot
åkern, gick in, stängde dörren och
lade sig omedelbart i kökssoffan
och somnade.
Senare när hon hade vaknat berättade hon för husbondens hustru
vad som hade hänt under natten
och frågade sedan henne om hon
hade någon aning om vem denne
artige pojke kan ha varit. Bondmoran satte ner kaffet som hon hade
suttit och sörplat på under en
kvart, log lite pillimariskt och sade
sedan. ”Du har haft hjälp av de
underjordiska. Det var vittra som
såg till att du kom hem helskinnad
igår kväll.”
ROBERT FORS

Du smyger runt huset
Du tassar i hallen
Försöker va tyst
Men det knarrar i golvet

ett mjukt sommarregn drar förbi
nu syns solen genom molnrester
en lättad vind skickar droppar
de glänser till som stjärnregn
ljuset är orange morgonvarmt

Du ställer till oreda
gör som du vill
Du stökar i mitt rum
trollar bort saker

i skogen är allt fuktigt och rent
solstrålar strilar genom träden
buskarnas våta blad glänser
björnmossans mjukgröna färg
dess spetsar glittrar till bland

Du viskar i mitt öra
”Åcksådibockkaladump”
Du är min vän
får mig att somna

jag går som på grönt bomull
tallens gulbruna stam blir
brinnande orange av solen
en tretåig spett ramlar ned
med sin skinande gula mössa
vandrar sen bland tallens kottar
utan att bry sig om min närhet

BRITT RUUSKA

Efter jul

en låga blir sittplats för mig
tankarna inspireras alltet
färgas av skogens färgprakt
här vill jag vila tills kvällen
komma hem till skymningen

Granen den barrar så sakteliga,
drömmer om kulor och glitter.
Stjärnan i toppen har tappat sin
glans och tystnat har barnens fnitter.
En färglös strumpa syns ensam
kvar, bland smulor från rullrån
och nötter. Saknar sin maka, blott
minnet är kvar och känslan av
varma fötter.
I glasen blänker små skvättar av
must, från julaftons glädje och
fest! Kan tro om det är Tomten
själv, som till nästa jul längtar
allra mest?

RAGNAR TOLLET

LENA PERSSON
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Skogen

Det var en molnfri mulen natt
det enda som lyste var stjärnorna
som lyste med sin frånvaro
och det enda man såg i
stjärnornas ljus
var skuggorna av dom nedbrunna träden
PÄR-OLA PALM

bergens
bekymrade min
iakttar
den nyrakade
skogen
ANNELI PIETIKÄINEN
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Utsikt från enen

minsann vara hos dem. Och den
blev vald till årets nationalfågel.
Men vi kom i alla fall som god
tvåa.
En vinter bodde den på deras
altan, fick äpplen och blev omskött. Ja det är skillnad på ettan
och tvåan. Förra året fick vi besök
av nötkråkan. Den kom till den
stora hasseln. Några nötter fick
den tag på, om inte i trädet så nedfallna på marken
I år såg vi tre havrekärvar i äppelträdet. Men inte såg vi någon
som var sugen att pröva den
maträtten. Den som köpte dem
hade nog sett för många julkort av
Jenny Nyström. De vackra Domherrarna och deras damer kommer
nog att äta de vanliga solrosfröerna ändå.
Domherrarna har varit flitiga att
visa sig i vinter. När det är sommar är deras hemvist i skogen, där
även hackspetten och bofinken
håller hus.
Ni kanske undrar vem som kommer som tvåa. Jo det är vi skator.
Vi är stora och klarar oss bra. De
små, som siskan, talgoxen med
flera får alltid vara på sin vakt. Det
har vi uppmärksammat. Flera katter sitter under äppelträdet och
lurar på dem. De kryper även under bilen och lurpassar. Det är riktigt roligt med katter. Oss sätter de
sig inte på. Men de försöker.

Nu har jag kämpat med att hämta
virke för vårt bygge
Vi trivs verkligen bra. Här bor vi,
min fru och jag och våra ungar.
Ja de har inte kommit än, men
väntas hit så snart vårat bo blivit
färdigt.
Virket hämtar jag från olika nedfallna kvistar på tomten. Även i
skogen, kan vi hämta byggmaterial om turen är framme. För två år
sen var det nära att bostaden inte
kunnat byggas. Virket var heltorrt
så markägaren beslöt att såga ner
en del men tur för oss att det
mesta sparades.
Markägarens granne är inte glad
åt att ha oss så nära inpå tomten
så för henne blev det en besvikelse. Utsikten är fin. Vi bor nästan på högsta våningen. Sen har vi
flera träd att göra utflykter till.
Där samsas vi med de små i samhället.
Det talas om att vi är så kloka.
Men vi retar katterna om de kommer i vår närhet. De sitter ofta
under äppelträdet och lurar på
oss.
Vår markägares granne vill inte
ha in oss på sin veranda och inte
på altanen. De har satt upp runda
skivor som blänker och låter av
vinden.
MEN SOM SAGT UTSIKTEN ÄR
FIN.
Vi ser även en skönsjungande
fågel ibland, koltrasten. Den får

MAJ LARSSON
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Mitt DNA

Oknytt
För nästan 100 år sedan; då inga
bilar fanns, inga cyklar, inte ens
riktiga vägar!
På landsbygden var det hästarna
som stod för transporterna,
mestadels för arbetsuppgifter i
skogen och i jordbruket. Men
även transport för slädfärd några
mil till julottan i tidiga morgontimmar.
Skogsarbetet var tungt. Yxa, Såg,
Barkjärn var handverktygen som
stod till buds vid skogsavverkningen. Timret avverkades under
sommaren och låg kvar i skogen
till vintern, då det kördes med
häst och avlastades på älven tills
islossningen på våren och därmed
flottningen ner till sågverken vid
kusten. Pappa berättade om en
transport när han var ung. Han
och en annan man kom körande
med varsin häst och timmersläp
några kilometer efter landsvägen,
smal och krokig.
Plötsligt börjar den lugne kraftige hästen att frusta och gnägga
och stampa och stegra sig.
En mötande mansperson kom
gående på andra sidan vägen. Han
sa inget, hälsade med handvinkning och fortsatte lugnt att gå.
Hästen lugnade ner sig.
Pappa vände sig bakåt och såg
den främmande mannen närma
sig den andra hästtransporten och

att den hästen också började
stegra sig och ha sig!
Och sen försvann denne mannen i tomma intet! Ingen kändes
vid vem den främmande mannen
kunde vara!
Vid senare tillfällen bar sig dessa
hästar lite oroligt åt när de passerad denna plats.
Ingen visste något om någon
särskild händelse just här!

Föddes med en skog-gen i en björkbacke nära Ljusnan, där det finns ett flyttblock Björnstenen/Storstenen. Kärt barn har många namn. Det finns en berättelse om jätten som stod på Borgberget och ville få tyst på kyrkklockorna
nere i dalgången. Han slängde en stor sten, missade kyrkan och stenen hamnade på vår skogiga tomt.
I en skreva högst uppe på Storstenen växer en tall till mångas förundran.
Under några år av mitt liv älskade jag att gå i träskor.
Född hemma i en bäddsoffa en vanlig tisdag i april, när björken savar och
väntar på att få slå ut i grönska, har jag fått en nära relation till träd. I backen
runt vårt föräldrahem finns många höga och stolta björkar. Det finns enar,
ekar, aspar, alar och några granar. När huset byggdes i slutet av 30-talet,
planterades där en silvergran, som fanns kvar i många år.

jag såg vad jag såg
minns tydligt vad det var jag såg
men inte varför jag såg

Stolt som en fura, yvig som en gran är jag nöjd över att vara född lite träig
med skogen inom mig.
ANNASARA SVANTESON

Foto: Inskickat av författaren

ANNBRITT
JONASSON
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Veden och våren
Före detta skog, tredecimeterkapad.
Även den grövsta klamp
med vresved och i
mycket tillslutet motstånd
led nederlag mot klyvyxans
kilkraft.
Tvångsöppnad till två.

Fortfarande grankubbar kådar
och minns sin stam.
Göken som
i lönndom kom
lånade bo lade ägg däri.
Även träd
får stå värd
för familjetragedi.

En myckenhet ved
ännu doftande bark och skog.
Som levande träd
tävlande om ljus och rum.
Nu berövade sin kraft
och grenarnas armbågsstyrka
famnar ungbjörkveden
gammeltallens knotiga klamp
i syskonbäddens innerlighet.

Toner från vägkantsbjörken
frisläppt harmoni
en stare testar strupen
i vårens första melodi.

1

PER ANDERSSON

Majnumrets tema är:

DIGITAL
eller
ANALOG
Skicka in ditt bidrag före 15 april

lokattenredaktionen@gmail.com
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