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Insekternas litteraturhistoria, del 9
Hundra år av tystnad - eller ljuset över myren i Hjoggböle

GÖRAN SJÖBERG Klintvägen 19, 907 37 Umeå
ANDERS NILSSON Mullsjö 258, 914 90 Nordmaling

Stigen smalnade av. Den här delen av my-
ren var svart och ogenomtränglig. Sällsynta
fåglar häckade här, ångor steg och dimmor
låg som molnslöjor. Men mina fötter kom
ihåg, letade sig fram. Mossorna blev mör-
kare, djupare, kärrhålen allt svartare. Sol-
strålar sjönk ner, glimmade kort och för-
svann. Eller myren vände på sig, stödde sig
på solstrålarna och tog herraväldet. Som
jag älskat och fruktat denna mark, som vi
brottats och hörde samman.

Insekter svävade tätt intill marken och
sjöng med sällsam glöd.

(Ur ”Genom tidens handflata”)

I Västerbotten hava vi ett eget
Macondo* som heter Hjoggböle.
Denna metropol, ibland namngiven,
ibland inte, utgör centrum i den besyn-
nerligt skimrande värld som Anita
Salomonson frambesvärjer. Hittills
finns tre volymer utgivna - novellsam-
lingen ”Änglabilder” (Tiden, 1994), och
romanerna ”Genom tidens handflata”
(Tiden, 1995) och ”Vackrast var ändå
mamma” (Rabén Prisma, 1996), som
tillsammans utgör fragment av en släkt-
krönika men samtidigt speglar hela
världen i det lilla bysamhället.

Denna värld är fylld av kontraster
- mellan ljus och skugga, ord och tyst-
nad, kyla och värme, sorg och glädje,

manligt och kvinnligt, människa och
natur. Ja, just naturen har en alldeles
speciell betydelse som resonansbotten
i Anita Salomonsons författarskap. Det
hävdas ofta från idéhistoriker att natu-
ren och dyrkan av denna är ett roman-
tiskt påfund som uppfunnits av den in-
tellektuella stadsbefolkningen. Det kan
ligga en sanning i detta, när det gäller
”natur” som abstrakt begrepp. Men för
de människor, framförallt kvinnor, som
Anita Salomonson skildrar, finns skön-
heten i livet många gånger just i sko-
gen, myren, dimman och solljuset.
Detta är en konkret påtaglig skönhet
som kan göra livet lättare att leva, trots
alla umbäranden. Som tydligast är
detta i novellen, ja närmast prosa-
poemet, ”Raningsvägen” i ”Änglabil-
der”, där det västerbottniska odlings-
landskapet ses genom flickan Beatas
ögon:

Gräset står högt och blankt, drar till sig
sommarljuset. De färdas fram och tillbaka,
räknar hässjorna och ser ut över de stym-
pade fälten. Mygg och knott svävar i ma-
giska cirklar över deras huvuden, flugor och
getingar fyller luften. Fötterna blir vita av
damm och myggbetten sväller. Beata upp-
hör inte med sitt sökande, hon står med
fötterna i svart myrvatten. De tunga dof-
terna bedövar, gör henne lätt och yr och
omtumlad, får henne att släppa drömmen
om att se slutet.

*) Den by i Colombia där den magisk-realis-
tiska romanen ”Hundra år av ensamhet” ut-
spelar sig.



Kanske är det myrfolket, tänker hon,
som rosslar och andas och behöver något.

Senare kommer sädeskärvarnas tid.
Hästar med sommarens frihet i länderna
drar flakvagnar lastade med redskap, mat-
korgar och färgglada människor. Dammet
rivs upp och luften är mättad av röster.

Mot kvällen kommer de åter med sön-
derbrända ryggar och armar och ben släp-
ande över vagnskanten.

Om höstarna, när regnen faller, för-
vandlas raningsvägen till en lerflod. Bön-
derna drar fram med plogar och harvar,
guppar fram med gödselkärror och fraktar
på hemvägen väldiga lass av hö och halm.
De sitter ensamma bakom tömmarna och
minns sommaren. Regnet skvalar ner över
deras sluttande axlar, får deras bussaron-
ger att mörkna. Kärrspåren skär rakt ge-
nom städerna, välter statyerna och utplå-
nar husen.

Det är en annan tid, ett annat ljus.

I ”Vackrast var ändå mamma” spelar
naturen, i sina olika skepnader, en av
huvudrollerna, medan barnen paradox-
alt nog fladdrar förbi namnlösa i tidens
vind. Det är naturen som skafferi med
fisk och bär, men också naturen som
livsvillkor med vinterns obönhörliga
kyla, som till sist avlöses av vårens ljus
och värme. Perspektivet i dessa böcker
är den fattiga kvinnans på landsbyg-
den, hon som får arbeta hårdast, och
vars röst betyder minst i samhället. Är
det just hos henne som närheten till det
levande runtomkring är som starkast?

Detta är ett resonemang som
skulle glädja vilken ekofeminist som
helst – tyvärr en rörelse som saknas i
vårt ideologiskt utarmade hörn av värl-

den. I ”Genom tidens handflata” sker
en nästan mytisk sammansmältning
mellan kvinnan och tranan ute på my-
ren:

Solen hade sjunkit en bit och skuggorna
hade blivit längre. Skogen låg i middags-
vila, granarna hade sänkt sina mörka vingar.
Mossorna sov, fyllda av hemligheter.

Plötsligt blev jag varse en trana. På
långa smäckra ben klev den omkring bland
kråkris och ljung. Den långa näbben glän-
ste i solskenet. Hon betade lojt och förstrött
som var hon fylld av tankar och upplevel-
ser. Stjärtfjädrarna släpade och fick henne
att på avstånd likna ett får. Jag stannade
och släppte korgen. Mina vingar spändes
och ville upp.

Som fylld av vrede sprang jag ut på
myren. Flyg, skrek jag, flyg. Jag klappade
med händerna och skrek. Tranan lyfte blixt-
snabbt, hon sprang på sina tunna ben ge-
nom snåren. Hon kände ingen rädsla, hon
handlade kvickt och impulsivt. Raspet av
vikande gräs och ris hördes. Som en plog
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drog hon genom det torra gräset och fick
luft under vingarna. Vinddraget nuddade
vid min kind. Länge följde jag henne med
blicken, en fågel med tung kropp och orim-
ligt tunna ben. Men flyga kunde hon, rätt
snart försvann hon över trädtopparna och
upp mot skyn. Som alla fåglar lämnade hon
efter sig ett hav av ensamhet.

Jag stod ensam på en jord där tranor
blott för korta stunder klev ner och betade.

Plötsligt var jag en annan, plötsligt
hämtade jag korgen och började plocka den
full med tuvull. Det bekymrade mig inte
att den inte på länge skulle vara mogen,
den skulle ändå framöver bära mina dröm-
mar. Mina axlar värkte av längtan efter liv,
verkligt liv, efter att få spännas, sträckas ut
i flykt.

Jag var tranan ute på myren, en sär-
ling, och kanske skulle jag aldrig mera till-
höra en flock, men jag skulle spänna mina
muskler och känna vinddraget.

För att uttrycka de verkligt subtila ny-
anserna i den västerbottniska verklig-
heten räcker inte svenskan till. Dialo-
gen i ”Vackrast...” går ofta över i bond-
ska – som när fadern skall bjuda sin
motsträvige bror på en båttur:

” – No gett du väl faali me ner i
träske å sei nybåten?”

Eller barnens omdöme om den
fruktade skolläraren, långt efteråt:

” – Om han int had vöre se
räddlive....och se oleckligt rädd för jord-
skorpa.”

Är det måhända på grund av in-
slagen av bondska som det varit så tyst
i den stora morgontidningen om Anita
Salomonson – man vågar inte erkänna
att man inte förstår språket? Eller
tycker man i huvudstaden att det nu

börjar bli dags att hejda den litterära
vågen från Västerbotten?

Här följer ett avsnitt ur ”Vackrast
var ändå mamma” som skildrar en sida
av naturen som definitivt inte uppfat-
tas som positiv av landsbygdsbon –
även om en och annan entomologisk
universitetsguru med envishet hävdar
att ”myggen bara är ett psykologiskt
problem”.

Somrarna inne i bryggstugan var moderns
blomningstid. Då hon blev tydlig som den
drottning hon var. Om vintrarna förvandla-
des hon till en sliten, vanmäktig tjänarinna,
vars villkor föreföll dem orimliga. Då såg
de henne hukande i snöyran, med hinkar
och tvättkorgar i händerna, och blicken som
tiggde om nåd. Till all lycka befriades hon
om somrarna och kokade saft på hallon-
essens och kallkällvatten.

Men där fanns knott och mygg som
hela tiden vällde in i stugan. Ingen springa
tycktes vara för liten. Barnen fick äta kall-
gröt och långfil till deras gälla och ento-
niga sång. De kliade myggbett och tävlade
om vem som uthärdade flest. Bit då, sade
de upproriskt och sträckte fram armar och
ben. Titta så glupsk den är, sade de hån-
fullt till varandra, titta hur däst och upp-
svullen den blir. Och mygghonorna åt och
svällde upp och flög sedan tungt och ovigt
ut genom dörren.

Myggbetten blev i början på somma-
ren till stora, röda svullnader på deras krop-
par. Överallt blev de bitna. I ansiktet,
bakom öronen, på överkroppen, mellan
tårna. De kliade sig alltid, med naglarna,
med tårna, med armbågarna. Och sedan,
när både barn och mygghonor tröttats ut,
somnade de till en envis, brusande sång.

Mot slutet var barnen härdade och
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myggbetten glömda. Kanhända är lyckan
beroende av glömskan. Och även om de
ansträngt sig för att lyssna, hade de inte
hört något. De ljusa sommarnätterna
lockade dem ut och bort.

Kanhända rusade de in någon stund
för att lyfta vattenskopan, eller om modern
tillät det, få ett glas hallonsaft. Allt det som
fanns var beroende av mödrars sätt att hålla
i det. Deras händer kunde öpp-
nas eller hålla kvar. Ett glas
saft mitt på dagen var
ibland fullt möjligt,
men kunde nästa
dag betraktas
som ohullt.

När saft-
karaffen kom
fram, störtade
sig flugorna
över den. Små ettriga, envisa och otaliga.
Stora, grönskimrande spyflugor dök upp ur
intet och började skamlöst att spatsera
omkring längs karaffhalsen eller runt saft-
glasen. Men mest var det de små, svarta
hemmaflugorna som kretsade omkring
dem.

– Ta håven och fånga lite flugor, kunde
modern säga ibland, och någon av dem grep
håven och började flänga runt väggarna.

Det var svårt, armar var för korta och
barn för aningslösa. Den avgörande
knycken med håvkanten kom för sent.
Lyckligtvis fanns där även aningslösa flu-
gor, som villigt och glatt flög in ihåven.
Som log mot barnet och lät sig fångas.

Och som ett mirakel tyngdes håven
av en svart, grumlig massa, som behövde
bäras ut bakom knuten och tömmas. Bar-
net vände håven ut och in och lät flugorna,
omtöcknade av den gruvliga färden runt
väggar och tak, yrvaket tumla ut och flyga

sin kos. Till de stackare, som var oförmögna
till flykt sade barnet grymt:

– Så går det, så går det, låt bli att
komma in.

Men in kom de om och om igen för
att små människobarn skulle få fånga in
dem och bära dem runt hörnet.

Barnet, som ständigt tycktes vara sys-
selsatt med att utforska och nagelfara till-

varons yttersta gränser, fastnade en
dag i flugfångaren.

Fluga efter fluga hade
under dagen landat

i dess försåtliga
landskap av

s m e t i g
sörja och

fått se sin frihet gå för-
lorad. Nu kämpade de alla en
fruktlös och vanmäktig kamp för

att överleva.
Barnet grät av skam och vanära, för i

hans blonda hår kravlade en mängd halv-
döda flugor, några av dem vilt fäktande och
andra med en ny strimma av hopp i de dar-
rande vingslagen. Modern gjorde heroiska
försök att befria den olycklige från hans
gissel, men utan resultat. Han satt fast i den
omöjliga klet som var avsedd att fälla
ovälkomna kryp. Nu satt han ömkligen fast
och behövde hjälp av moderns händer. Det
var svårt, barnet skrek och modern förma-
nade. Vad är det jag har sagt, låt flug-
fångarna vara. Men han ville inte låta nå-
gonting vara, han var alldeles tvungen att
undersöka. Slutligen grep modern saxen
och gjorde pinan kort. Hon befriade båda
parter från onödigt lidande. Sedan fick han
böja sig ner över en så med brunnsvatten
och få det kortade håret rent.

– Låt nu flugfångarna vara, sade hon
och hängde tillbaka saxen och tog tvätt-
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vattnet till mattorna.
Men värst av sommarens alla plågor

var knotten. Ingenting av mänskligt påfund
tycktes kunna stänga dem ute. De trängde
envetet rakt igenom myggnätet, flög
obesvärat ut genom flughåven och störtade
sig i svarta skaror in genom dörren så snart
den öppnades eller stängdes. Och öppna-
des och stängdes gjorde den ideligen, för
längtade barnen inte efter ett glas saft, så
längtade de ut i solen, som stor och rund
vandrade runt deras värld och fick den
märkvärdiga brostenen att bli som glödande

kol.
Och de ställde sig på den med bara

fötter och gjorde sig okänsliga.
Modern plågades svårt av knotten.

Hennes ben blev röda och svullna. Men hon
jämrade sig sällan. Det var barnen som
jämrade sig och drack skopa efter skopa
med kallkällvatten.

Endast fadern satt oberörd framför
snickarbodens vägg och rensade fisknät.

Han gick igenom sommarens alla da-
gar utan ett myggbett.
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