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SKOGVAKTAREN 
 

Han säger inte mycket, den finlemmade, brunskinnade skogvaktaren Hanuman Patang. 

Hälsade på hinduiskt vis när vi kom, med bugningar och leenden men säger inte mycket. Inte 

än i alla fall.  

Han är en av Åsas käraste barndomsvänner, trots att det måste vara gott och väl femtio 

år emellan dem. Nu sitter han tyst på huk och ser in i elden, som vi andra. Som jag, Erik, Åsa 

och Sebastien.  

Vi sitter alla tysta och lyssnar till vattnet mot strandstenarna, vindens prassel med 

vassens vippor, knastrandet och vinandet från luftströmmarna som elden skapar. Betraktar 

glöden under lågorna och gnistorna som slungas uppåt av värmen. Andas in dofterna av höst, 

stråken av brandrök. 

Elden trollbinder oss, så som eldar bundit människor sedan urminnes tider, i öknar och 

skogar, på berg och stränder. I alla tider har vi samlats kring eldarna för att tala och tiga 

tillsammans, för att lyssna till berättelserna.  

Jag förstår att det bara är en tidsfråga innan någon av oss börjar tala och vet att det inte 

blir jag den här gången. Jag blir denna gång sittande tyst vid Åsas sida. Jag är helt nöjd med 

att bara lyssna.  

 

Det är första gången jag besöker Stormossa, byabruket här uppe i norr som Åsa kommer 

ifrån och dit hon vill vända åter. Hon vill visa mig det här och jag vet att hon hoppas att jag 

ska stanna. Vi har ännu inte pratat om det. Vi har inte talat om det än, trots att vi sedan vi 

träffades i våras har umgåtts varje dag och våra du och jag helt naturligt blivit till ett vi. Det 

känns självklart att vi ska följas åt. Om det sedan blir här eller någon annanstans får vi se. Det 

får vi se. 

Nu är det höst här. Bokskogen står gul på de lägre dalsluttningarna och nere vid älven 

prasslar gräset visset och torrt på översvämningsvallarna. Efter druvsäsongen sysslar byfolket 

nu med skörden av rotsaker, potatis och frukt. Från musteriet doftar det dygnet runt av mos, 

juice, saft och sylt.  

I två dagar har vi varit tillsammans med Åsas pappor, Sebastien och Erik. Sebastien 

med de mörka ögonen och det svarta håret i behåll, samlat i en hästsvans. Den tystlåtne Erik 
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med knippen av rynkor strålande kring ögonen och några få stripiga hårtestar stickandes fram 

under den slitna kepsen. 

Åsas pappor bor kvar i utkanten av byn, på den gamla gården Bråten där Åsa vuxit upp. 

Mangårdsbyggnaden är röd med vita knutar och ladugården röd med svarta dörrar. Det är en 

helt vanlig värmländsk gård, säger Åsa, med lång historia. Där var familjejordbruk på 

nittonhundratalet och hästgård i början på tjugohundratalet.  

Nu ingår gården i ett av de tusentals byabruk som vuxit upp under andra halvan av 

tjugohundratalet. Byabruken som fylls av klimatflyktingar från hela världen och utflyttare 

som tröttnat på storstädernas ständiga epidemier och trängsel.  

Stormossa startade tidigt och är nu fyllt av framgångsrika företag som knappast behöver 

stödet från FN längre. De som stannat har vuxit fast. De har hittat sina platser i den lokala 

ekonomin och den sociala gemenskapen. Igenvuxna marker brukas åter och övergivna 

boplatser befolkas på nytt.  

Det går bra för Stormossa Byabruk och Åsas stolthet är inte att ta miste på. Hon känner 

sig hemma här på ett annat sätt än vid universitetet och hon visar det tydligt. 

Tillsammans har hon och jag besökt verksamheterna i byn, alla de olika företagen. Vi 

har sett musteriet, sågverket och de olika kraftverken. Vi har tittat in i sädesmagasin och 

djurstallar och hälsat på i skolan och på dagis, på bageriet, i mejeriet och slakteriet. Vi har 

besökt biogasmacken, handelsboden och hantverkshuset med alla sina ateljéer.  

Åsa har pladdrat och berättat. Kramat gamla vänner och presenterat mig. Hon är en 

utmärkt guide men alla namn och termer virvlar i huvudet på mig. Medan jag betraktar 

lågorna och låter den halstrade abborren smälta i magen, bearbetar jag långsamt intrycken. 

Värmen och den trygga tystnaden gör mig dåsig. Jag lutar mig tungt mot stenen bakom 

ryggen och sluter ögonen. Väntar i tillförsikt på berättelsen som ska komma. Håller benen 

utsträckta och låter elden värma fötterna. 

(…) 


