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Låt äventyret börja

Längst in i våra hjärtan finns älgen.
Så är det bara. 
Särskilt för Klara Johansson. Längst in i hennes 

hjärta finns älgen Reynir. Hon vet inte var hon fick 
det namnet ifrån men något måste han heta, så det 
blev Reynir. 

Reynir är ett bra namn.
De träffades första gången förra året, på sommar-

lovet. Det var första gången hon såg honom. Såg är 
inte rätt ord, hon träffade honom och han träffade 
henne, rakt i hjärtat träffade han henne. 

Sedan dess bor han i hennes hjärta. 
Nu sitter Klara i bilen på väg till Reynir som för-

hoppningsvis fortfarande bor mitt i Sverige. För mitt 
i Sverige ligger Vidås och det är där Klaras mormor 
och morfar och farmor och farfar bor och det är där 
Klara Johansson, Klara Lovisa Johansson, ska vara 
på sommarlovet som hon har varit varje sommar 
sedan hon föddes.

Det tar nästan en dag att köra dit från Stockholm, 
särskilt om man kommer iväg sent. 
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Det blev väldigt sent idag. Detta enligt Klara som 
vaknade klockan sex och redan hade ätit frukost och 
packat färdigt för länge sedan och satt och väntade 
i hallen när klockan var åtta. 

Mamma sa Du har verkligen bråttom idag gumsan. 
La du ner bägge baddräkterna och cyklopet så att du 
kan snorkla? I år är det nog varmt i vattnet.

Klara sa Ja så klart och Kalla mig inte gumsan. 
Mamma sa Gumsan gumsan gumsan och pappa sa 

Snälla det är för varmt att ni orkar. 
Och det är verkligen varmt, i år har det varit jätte-

varmt sedan i maj och nästan inte regnat alls, bara 
några stänk på midsommar. 

Men det är verkligen ingen ursäkt för att packa 
bilen i snigelfart. 

Och göra matsäck. Mamma sa Men vem gör 
egentligen matsäck nuförtiden Elias? Vi kan väl ta 
en burgare på vägen bara. Och pappa svarade Du vill 
inte veta vad som finns i de där burgarna. 

Och började bre smörgåsar. 
I snigelfart.
Mamma sa Men gubben då, och pappa sa Kalla 

mig inte gubben hörrudu, och mamma sa Gubben 
gubben gubben, och pappa började låtsasfäktas med 
smörkniven fastän det var för varmt.

Det är ju trevligt att de är glada och tycker om 
att skoja med varandra, men alla förstår att det tar 
evigheter att komma iväg när man håller på så där. 

Mamma och pappa är glada när de ska till Vidås. 
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De tycker om att vara där. Ändå har de flyttat där-
ifrån till Stockholm bägge två. Det är för att det 
inte finns några jobb för logistikingenjörer och 
livsmedels ingenjörer i Vidås, de jobben finns bara i 
Stockholm, tydligen.

Stockholm är bäst på många sätt, kul i skolan och 
Wilmer och Greta och Torsten och Jack som alla bor 
på samma gata som Klara. Bio och restauranger och 
skärgården fast det alltid är bilkö på vägen dit på 
helgen när det är sommar och supertrångt på badet. 

I Vidås finns ingen bio och bara en pizzeria och 
nästan inga barn, hon känner ingen i sin egen ålder 
som bor där. Det är långsamt internet, inget 4G och 
bara 3G på vissa ställen och ibland finns det ingen 
täckning alls på mobilen.

Men skogen finns i Vidås. Reynir finns i Vidås. 

I ett rum i Bergshamra i Stockholm sitter samtidigt en 
pojke och är avundsjuk på sin storasyster som packar 
för att åka på handbollsläger. Själv måste han åka till 
Vidås. Skog och insekter. Bara gamla människor som 
tittar konstigt på honom när han är på pizzerian eller 
när han badar och pratar extra tydligt med honom 
när han är på Ica.

Och i år är det så varmt. I år blir han tvungen att 
ha shorts och mamma kommer att tjata om att åka 
till badplatsen och pappa om att de ska fiska. Det blir 
säkert hemskt. Fast …

Fast, tänker han, hon är nog där. Kanske hon vill 
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hänga i sommar och då är det okej ändå. Hon är fak-
tiskt det enda som är okej med det där stället. Kanske 
börjar det regna snart som det alltid gör på somrarna 
där uppe och då kan de vara inne och spela dataspel 
och kolla på film. De två. Han kan visa henne sina 
spel och filmer. Då kanske hon vill vara med honom 
i år. Kanske.

Nu sitter Klara äntligen i bilen och är på väg. Redan 
vid Gävle är smörgåsarna slut och så blir det hambur-
gare i alla fall och en glass och lite smågodis, sådant 
som de aldrig äter hemma. De stannar på skogsvägar 
när de ska kissa och leker gissa djuret i bilen som de 
har gjort sedan hon var liten. Pappa säger Nu är det 
semester. Mamma säger Äntligen. 

Klara tänker Reynir, snart är jag hos dig.

Och nu börjar äventyret.
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Välkommen till Vidås

Det är kväll när Klara och mamma och pappa kom-
mer fram till Vidås, och sedan ska man köra igenom 
hela Vidås, längs med hela sjön, för att komma till 
Agnestorp som är deras sommarstuga. Två mil och 
fyra kilometer är vägen från att Vidås börjar till att 
Vidås slutar.

Den första gården som man åker förbi när man kör 
in efter skylten med Välkommen till Vidås bor det 
ingen i längre. Klara har hört något om att det bor en 
gammal tant där men hon har aldrig sett någon, det 
har alltid varit tomt och ödsligt när man kör förbi.

Men idag står det en bil på gårdsplanen.
– Undrar vem det är, säger mamma. Den där bilen 

har jag inte sett förut. En elbil? En Tesla? Det har 
ingen här.

– Jag har inte sett det ute på Hemnet, säger pappa. 
Det har inte varit till salu.

– Kanske uthyrt men husen är väl i rätt dåligt skick, 
säger mamma. Vem skulle vilja bo där frivilligt?

Så där håller de på när de kommer till Vidås. Hem-
ma vet de inte vad folk som bor i kvarteret heter men 
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de vet allt om alla här, utom på den där gården då 
tydligen. 

Sedan kommer det skog igen en bit, och så en 
gård som heter Björkgården där de tutar och vinkar 
till Lennart och Barbro som sitter på varsin stol på 
verandan och dricker kaffe.

– Jag har aldrig sett Lennart i shorts, det var nåt 
nytt, säger mamma. 

– Jo det var nåt nytt men klockan är sju och det är 
trettio grader, säger pappa. Han var väl tvungen för 
att stå ut i värmen. 

– Benen var vita som albyl, säger mamma.
– Om man kastar ut honom i snön så försvinner 

han, säger pappa.
Bägge två fnissar lite tyst, de tycker att skämt som 

det där med snön är väldigt kul. Men albyl? Det är 
en slags huvudvärkstablett, förklarar pappa. 

Jaha, vad var det att fnissa åt. Men nu börjas det. 
Fniss och trams, så är det på semestern. De är hopp-
lösa när de blir lediga. 

Flera gårdar: Göränge som nästan inte syns men 
som ligger nere vid sjön. Karolinergården där de har 
kor, massor med kor, och kalvar. Så kommer Löv-
grens finbageri som är en fabrik, fast igenbommad 
nu, och efter det en ödegård där taket på ladugården 
har ramlat in lite. 

Hela tiden har de sjön som en avlång remsa nedan-
för vägen. När man tittar på kartan ser sjön ut som en 
fisk i formen, en fisk med huvudet uppåt, som om den 
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simmade mot fjällen och Norge. Och ovanför vägen 
ligger skogen, den står där alltid som en mörkgrön 
vägg när de kommer körande från Sundsvall.

Skogen. 
Den finns alltid nära här i Vidås. Man kan alltid gå 

ut i skogen här, när som helst och hur som helst, man 
behöver inte åka bil eller buss dit som man måste i 
Stockholm. Till och med när man är inne vid kyrkan 
och Ica kan man komma till skogen utan att behöva 
åka bil. 

Man bara går dit. Man står framför skogskanten, 
skogsbrynet heter det, och så tar man ett steg in. 

Och så är världen på en gång helt annorlunda. 
Alla ljud blir lägre, det är tyst men ändå inte. Det 

är fullt av skogsljud. Ljuset är annorlunda. Lukterna. 
Och när man vänder sig om och tittar ut på världen 

där ute är det som om man ser den med andra ögon. 
Skogsögon. Det är som om allt där ute händer långt 
borta och inte är särskilt viktigt eller bråttom alls. 
Man blir lugn. Man tar bara ett andetag och så är 
man lugn. 

Det är Reynirs värld, tänker hon nu och känner 
hur hon blir varm inuti. Det är där han bor. Kanske 
står han någonstans i skogen nu och tänker på hen-
ne. På att de ska träffas. Kanske är han på väg till 
hennes sommarstuga. Kanske har han varit på väg 
hela dagen, han också, genom skogen som är så djup 
här att man kan gå i många timmar och till och med 
dagar utan att någonsin komma ut ur den. 
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Klara har gått vilse i skogen en gång. Det var inte 
förra sommaren, det var för fem år sedan, långt innan 
hon kände Reynir. 

Då hade hon aldrig varit ute i skogen ensam. Inte 
gått så långt in i alla fall. Men den dagen höll mamma 
och pappa på och snickrade med köket i Agnestorp 
och hon hade tråkigt.

Så hon gick in i skogen bakom stugan. 
En liten bit först, och så en liten bit till.
Och sedan fortsatte hon att gå. 
Det var så fint. Skönt. Hon bara gick rakt in i sko-

gen, in bland träden. Solen lyste ner här och där. Det 
susade och knakade i träden. Annars var det tyst.

Hon såg djur. Ett par ekorrar och fåglar. En hare. 
En räv. 

Haren satt i en solstrimma, alldeles stilla. Hon 
stod också alldeles stilla och bara tittade på den. Så 
fick den syn på henne och då skuttade den iväg. Inte 
särskilt fort, det var lite som om den ville visa att 
det inte var för att den blev rädd eller så utan för att 
den faktiskt hade annat att göra än att bara sitta där 
hela dagen.

Hon satt på en stubbe en stund när hon var där 
i skogen. Bara satt. Huvudet var tomt på tankar, 
det var så skönt. Lugnt. Hon satt där i tio minuter 
kanske.

Trodde hon.
Men så kom farfars hund Mimmi springande och 

viftade på svansen och skällde. Och sedan kom mam-
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ma och pappa och farfar. Det blev ett väldans liv. 
Klara hade varit ute i skogen i fyra timmar och hon 
hade inte alls gått rakt, hon hade gått som en krok ut 
i skogen, bort från husen. Alla hade letat länge och 
alla var jätteoroliga.

Men inte Klara. Hon var inte orolig. Hon var ald-
rig rädd, hur skulle man kunna vara rädd i skogen, 
frågade hon, det är ju bara mysigt? Jag har träffat en 
massa djur också. Och mamma sa Lilla dumgum-
man, det är farligt att gå vilse, du får aldrig skrämmas 
så där igen.

Fyra timmar som kändes som ingen tid alls. 
Skogstid.
Efter det fick hon en egen mobiltelefon och den 

måste hon alltid ha med sig när hon är ensam. Fast 
eftersom det är så dålig täckning här så kan hon inte 
fatta hur det skulle hjälpa om hon går vilse på rik-
tigt. Det enda stället där det egentligen finns mobil-
täckning är mitt inne i byn, vid kyrkan och affären. 
I skogen hjälper det inte så mycket.

Skogen. 
Klara spanar efter Reynir. Om han är där i skogen 

ovanför vägen får hon inte missa honom. Men hon 
ser ingen älg, bara granar och tallar och stenbumling-
ar. Kvällssolen som skiner ner på mossan. 

Hon ska just till att börja titta framåt igen när 
hon ser något. Eller inte ser – känner är en bättre 
beskrivning. Men hon ser något också, i ögonvrån, 
mellan en blinkning och nästa. 
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Ett par ögon i skuggorna mellan träden. Ett par 
ögon som tittar på henne. 

Vad var det? Hon försöker titta bakåt men ser 
inget, de har redan kört förbi.

– Klara! säger mamma. Du tittar åt fel håll ju! Snart 
är det kyrkan! Du missar glasschansen!

Den första som får syn på kyrkan ska få en glass, 
så är det alltid, och de brukar alltid se den precis 
samtidigt så det blir alltid glass till alla tre.

Men Klara missar kyrkan idag. Missar glass. 
Hänger inte alls med när mamma och pappa ropar 
Kyrktornet! precis samtidigt.

Vem var det som tittade på henne inifrån skogen? 
Det var ingen älg. 
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Stygghygget

Man ser en massa saker i skogen. Får för sig saker. 
Tycker att det rör sig i ögonvrån. Ibland är det något, 
en hare eller en fågel. Ibland är det ett träd eller en 
sten med mossa på som ser ut som en gubbe.

Hon inbillade sig. Det måste hon ha gjort. Kanske 
var det någon som var ute och plockade bär.

Jo, så måste det ha varit, förstås. Hon såg någon 
tant som plockade lingon eller något. Inget att bry 
sig om.

De kör förbi Bröderna Johanssons Mekaniska 
Verk stad och sedan kommer området med små hus 
som mamma kallar Pensionärshyllan och så kommer 
de fram till själva samhället, till skolan och hälso-
centralen och kyrkan och hembygdsgården och affä-
ren och Emmas pizzeria & grill. 

Nu är de halvvägs genom Vidås på vägen till som-
marstugan. 

Det är tomt på folk och bilar inne i byn. Ica har 
hunnit stänga för dagen, det är bara ett par pensio-
närer som står och pratar på parkeringen. 

Så är det i Vidås, tomt. Mest gamla människor, 
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utom på sommaren när det kommer turister som ska 
fiska någon gång ibland. 

Det finns massor med tomma hus både i och utan-
för byn. Stängda affärer, Svenssons mode står det på 
ett hus där Klara inte kan komma ihåg att det någon-
sin har varit affär. Lisens bageri och kafé har också 
stängt. Konsum stängde för fem år sedan. Banken 
har stängt och den där grejen där man kunde ta ut 
pengar, bankomaten, är borta. Apoteket har stängt. 
Det är bara Ica kvar, det får liksom vara apotek och 
bank och kafé på Ica nu.

Efter samhället ser man skogen ovanför vägen igen 
en bit. Men sedan, när de har kört ett tag och kommit 
förbi ödegården som mamma kallar för Nils Persas, 
så är det ingen skog längre. Det är ett kalhygge.

– Men vaihelvete, säger mamma.
I vanliga fall skulle pappa säga åt henne att inte 

svära och det skulle bli tjugo kronor i böter på Swish 
till svärkontot. 

Men nu är båda tysta. 
Kalhygget är fullt med stenbumlingar och grus-

högar och stora hål i marken. Det ser trasigt ut. Tomt. 
Dött. 

Klara känner hur det blir som ett hål inuti bröstet 
på henne.

– Har de huggit ända ner? säger pappa. Men det 
ser ju hemskt ut.

Ja, det ser hemskt ut. Som när de visar på teve 
från ställen utomlands där det är krig. Reynir, tänker 
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Klara tyst. Reynir, de har tagit din skog. Vår skog. 
– Det måste vara flera skiften, säger mamma. Det 

är ju enormt, det där hygget. Man ser ju inte var det 
slutar ens. Israelssons har visst skog kvar där.

– Och ni också, säger pappa.
Ni, det är mammas släkt. Klaras mormor och 

morfar som bor på en stor gård längst bort i änden 
av sjön, de äger skog lite överallt. Men nej, säger 
mamma nu, den skogen ligger längre bort och den 
avverkas inte just nu.

– Och så där skulle vi aldrig göra. Man får ju gå 
varsamt fram om det ska växa där igen. Det där är 
nåt bolag.

Mamma har inte bott i Vidås på många år och det 
är mormor och morfar som har gården. Ändå säger 
hon vi och pratar om allt på gården som om hon är 
med och gör och bestämmer allt.

Och pappa säger ni som om han inte alls hade med 
det att göra, fastän mormor och morfar och mamma 
alltid försöker få med honom när de pratar om saker 
som ska göras. Vad tycker du, Elias? säger mormor, 
och morfar säger Ja vad tycker du, ska vi byta ut hela 
reservgeneratorn nu eller ska vi vänta? Vad tror du?

Men pappa blir inte vi när han svarar, han säger bara 
Det där kan Elin mer om, intevetjag. Men jag hjälper 
er med installationen om ni ska byta, säg bara till så. 

Det är så där pappa svarar och det verkar de nöjda 
med, mormor och morfar. Vi och ni. Det är så det 
ska vara. 
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Men Klara är både vi och ni, hon är en del av båda. 
Hon brukar tänka på det som släktingtrasslet. Här 

i Vidås är det väldigt viktigt vem som är släkt med 
vem, och vad släktingarna till den och den har gjort 
spelar jättestor roll, i alla fall för de vuxna. Vem som 
äger vad och vem som gör saker hit och dit. Målar 
någon om ett staket så ska det pratas om det, super-
viktigt verkar det som. 

Ofta när mormor eller mamma – mest är det de 
– träffar någon på Ica så ska de stå och prata hur 
länge som helst och då är det släktingar de pratar 
om, sina och andras, vem som har gjort vad och när 
och hur och varför. Och både farfar och morfar håller 
alltid på och berättar en massa historier om Gamla 
Tider, jakthistorier och om hus som brunnit ner och 
kor som gått vilse och allt vad det är.

Tråkigt, har Klara alltid tyckt. Hon brukar stå och 
tänka på något annat eller kolla telefonen eller så 
går hon ut och sätter sig i bilen. Och de vuxna har 
inte verkat bry sig, lite som om de inte har räknat 
med henne i släktingtrasslet. Kanske för att hon är 
ett barn. 

Och ingen har frågat henne om man ska byta någon 
reservgenerator eller måla om något staket.

Fast det är klart, förra sommaren så ändrades det. 
Det kändes som om hon började bli indragen i tras-
slet. Att mormor och mamma och lite morfar ville 
börja trassla in henne på något sätt.

Det där som mormor sa en kväll när de gick runt 
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och vattnade i blomrabatterna vid husen.
En dag blir allt det här ditt, Klara, sa hon. Husen 

och skogen. Och Klara frågade Blir det, hur då? Jo, 
sa mormor, men det ser ju ut som att det är du som 
blir kvar efter oss. Då blir det du som ärver. Gården 
och skogen, det blir ditt. Alltihop det här.

Klara förstod inte. Visst, mamma har inga syskon 
och inte Klara heller. Men först är det ju mamma och 
pappa. Hon frågade men mormor sa bara Jo. Men 
sen. Efter dem. Ja vi får väl se, sa hon. Vi får väl se.

Om det blir Klaras allt det där så ska hon aldrig 
hugga ner skogen. Aldrig någonsin. 

– Nä, så där skulle ingen här göra, säger mamma 
nu när de kör nedanför det stora tomma och döda 
kalhygget.

– Där växer inget på länge nu, säger pappa. Om det 
nånsin kan växa där igen. Det går inte att plantera ny 
skog i det där, det är ju bara sten och diken.

– Ja, det var ett styggt hygge, säger mamma. Att de 
kan få göra så. Inte lämna nåt kvar alls.

Styggt betyder fult på jamska som är dialekten här. 
Det är som ett annat språk, jamskan. Ett språk som är 
så annorlunda att Klara nästan inte förstår det ibland 
fastän farfar, som är den som pratar mest dialekt av 
alla i familjen, anstränger sig för att inte använda 
så många ord på jamska när han pratar med Klara. 
Ord som styggt. 

Men styggt förstår hon precis. 
Stygghygge.
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Skogen är borta en lång bit, ända fram till strax 
innan Israelssons gård som är den sista gården innan 
man kommer till mormor och morfar. Men sedan 
kommer skogen. Och det är som om de andas ut, alla 
tre. Det är som vanligt igen.

Nu är klockan mycket. Och de ska stanna först hos 
mormor och morfar och säga hej och efter det hos 
farmor och farfar och säga hej, så är det alltid. Och 
det ska pratas och pratas och pratas. Det kommer att 
vara mitt i natten innan de är framme vid sommar-
stugan, Agnestorp. 

Klara lovar sig själv att hur sent det än är så ska 
hon gå ut i skogen bakom sommarstugan och titta 
efter Reynir. 

Särskilt i skymningen brukade de träffas förra som-
maren. Vid den stora stenen en bit in i skogen, där 
brukade han stå.

Kanske träffar hon honom. Kanske är han där. 


