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Växternas roll i skönlitteraturen har inte 
använts i större utsträckning, skriver 
Ingvar Svanberg i boken "Människor och 
växter."1 Han syftar då främst på deras 
betydelse ur ett kulturellt och etnologiskt 
perspektiv. Däremot hör hans egna etno
logiska forskningar kring växterna hem
ma i den starka och rika botaniska littera
turen, som i vårt land förknippats med 
Carl von Linne. Den koppling, som 
numera finns i ämneskombinationen etno
biologi, har utifrån en stark start påvisat 
den bredd och fördjupning, som kultu
rellt uppstår, när ett naturvetenskapligt 
och ett humanistiskt ämnesområde sam
arbetar.2 "Här sker kanske den mest spän
nande utvecklingen för en etnolog, som 
företräder ett ämne som i sig blir riktigt 
intressant först i tvärvetenskapliga sam
manhang," skriver Svanberg.3 

Personligen delar jag helt Svanbergs 
tvärvetenskapliga strävanden och har i 
tidigare arbeten använt mig av skönlitte
rära texter för att komplettera etnologis
ka forsknings undersökning ar. 4 

I ett avsnitt ur studien "Verkligheten i 
dikten" (1994) har jag använt mig av för
fattaren Elsie Johanssons dikter, som på 
ett vidunderligt sätt kopplar hennes barn
domsminnen i den uppländska fattig
stugan med ständiga reträtt- och vilo
punkter i det nära naturområdet. 

Innan jag går in mer i detalj i hennes 
barndomsflora vill jag först lämna en kort 
skiss för dem som ej känner till hennes 
diktning. Avsnittet är hämtat ur ett tidi-

gare arbete.s I den studien presenteras 
den uppländska författarinnan tillsam
mans med Skånefilosofen och författaren 
Hans Larsson, som i boken "Hemma
byarna" förankrar sin barndomsmiljö i 
den skånska slättbygden. "Vi möter i 
Elsie Johanssons dikter ett anspråkslöst 
stycke Uppland mellan mälarsträndernas 
ekbackar och jordbruksbygd i söder och 
norrlandsskogens inbrytningar i norr, 
grannbygd till de välkända järnbruks
socknarna. Men det är också slättens 
Uppland, grusåsarnas och tallarnas hem
land, som ger de stora linjerna i land
skapet och en väldig rymd därovan. Det 
öppna landskapet framträder tydligast i 
vinterdikterna, en vit karta på vilken 
människornas, sparkarnas och smådju
rens spår i snön markerar det levandes 
litenhet och utsatthet. Det anslaget finns 
redan i den första dikten, men återkom
mer i ett flertal andra. Snöoväder skakar 
stugan och omöjliggör för barnen att gå 
till skolan. Man "frysryste", lyssnade till 
stormen och njöt på en gång av isolering
en. Dikterna har en direkt parallell i en 
vinterskildring av Hans Larsson. Den 
skånska slätten var liksom den uppländ
ska utsatt för snöstormar och gossen 
Hans njuter av avskildheten, trevnaden, 
kortspelet och skräcken på samma sätt 
som flickebarnet Elsie. 

Elsies "landskap" är de små, steniga 
holmarnas värld, hallonbevuxna och 
människomärkta av enkla hus och uthus, 
grindar och staket, redskap som använts 
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och som tjänat ut och som vilar som 
rostiga rudiment. Mellan träden löper 
tvättlinorna med sina skramlande klypor 
och med förkläden och blåblusar som 
smäller i vinden. 

Framför huset finns en oxel, men 
inget fruktträd. Den svarta vinbärsbus
ken och potatisen är kulturväxterna, 
liljorna pryder - även sophögen - och ring
blommorna frodas. Kring andras hem 
finns syren och pion, stugfolkets pryd
nadsväxter framför andra. 

Men i mini-landskapet runt stugan är 

Oxel med bär. Foto Olle N orling. 

det främst de oansenliga växterna som 
Elsie ser, som ginge hon med ständigt 
nedböjt huvud. Denna egenhet har jag 
också tyckt mig se hos HL. Hon ser det 
låga, platta riset, trampgräset, måra, gro
blad, ogräs, vitlav, rävrumpa, mjölke -
allt följande diken och hjulspår. Även 
djuren finns här, småfåglarna, haren i sin 
vinterdräkt och älgen på mon. 

Detta Uppland i stort och smått 
spelar en dominerande roll i Elsie 
Johanssons dikter. "Naturupplevelserna 
är en förlängning av mig själv" har EJ 



64 GÅ I ELSIE JOHANSSONS GRÄS 

Groblad. Foto Olle Norling. 

själv yttrat. Mot den sjaskiga stugmiljön 
- dit hör även krukväxterna, pelargo
niornas blekhet, balsaminernas halvrutt
na genomskinlighet - och människornas 
trasiga känsloliv, fungerar naturen som 
ett korrektiv, en stödjare och lyftare, när 
så krävs, men också som en symbol för 
det lilla och oansenliga, när den bilden 
behövs. 

Som också trampgräset lever 
i gruset på gångarna, 
som snärjmåran klibbar i potatis

landet 
utan minsta skam. 
som grobladen trycker sina flator 

mot marken, 
bjudande sin svalka 
åt den som alltjämt tror (1979, s 16). 

Från stugan slingrar sig stigarna ut i 
landskapet, en yttre karta, som en gång 
fanns och en inre kartbild, som lever sitt 
eget liv på trots av yttre åverkan och för
ändringar. Det är naturresursernas land
skap, där bär, svamp, lummer och ved 
var viktiga att ta tillvara, men också ett 
socialt landskap som speglar människo
öden och människornas tankar. Det yttre 
naturlandskapet och den inre kultur
världen bildar en upplevelseenhet, en 
världsbild. Lyssna till denna dikt: 

Före basvägarnas tid 
och innan grusmaskinerna, 
då slingrade sig stigarna 
kors och tvärs på åsen 
och vi kände dem alla 
och nämnde dem vid namn. 
På kartan, 
som vi hade utbredd ini oss, 
fanns alla vägmärken, 

grävlingsgryt och bleckor, 
råglingonfläckarna, 
svackan med småtall, där den halta 

älgkon stod 
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en gång och alltid; 
murklornas sandrevlar, 
lummerbeståndet, 
möten och skiljen 
och möten igen 
i kråkris och krype. 

Gå lisstigen, sa vi, 
tvärs över linjan, 
gå sida om gropen åt Källsbodahållet 
gå ändes Norrhusstigen, gå halvvägs 

till Mo, 
gå hitom och gå bortom, 
gå strax ovanför 
med den allra minsta hinken. 

Så talade vi stigarnas språk med 
varandra 

och alla som hörde hemma förstod 
och visste kantareller 
och kastvedstravar 
och ruggarna med mjölke, 
som fjunade och brann 
bland stubbarna på fallen. 

Det var den långa tiden, 
med de långa, långa dagarna 
då barren föll och knäppte 
och skorstensröken ännu låg silad 

över sanden. 

Sen blev det som det blev. 

Sen lämnade vi åsen 
undan för undan 
och stugorna gapade tomma i kanten 
och somrarna vaknade och somnade 

igen 

över rostiga nattkärl 
och högar av karbid. 
Inga trasiga tygskor 
kippade och gned. 
Inga korgar knirkade tunga 
genom ljungen 
i eftermiddagshettan. 

Spillkråkan small sina virvlar för sig 
själv 

högt uppe i ensamheten 
och myrorna rann. 

Då hängdes alla nycklarna 
på spikar för ingen. 

Då låste vi för gott 
och gick in i oss själva 
och började den ändlösa vandringen 

tillbaka 
över blankslitenheten 
fastän spegelvända. 

Så gjorde vi oss öden 
av stigarnas öde, 
så gjorde vi oss sår 
i åsens djupa sårnad, 
så gjorde vi oss sånger 
i det låga mjölonriset, 
som knappast gick att höra i en 

femton, tjugo år. 
Så gjorde vi oss sanningar 
av alla gamla lögner. 

Och furorna föll, 
och det var skratt och gråt 
i deras kronor 
om vartannat. (1979, s 25) 
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Dikten utgör en fin illustration till Orvar 
Löfgrens analys "Människan i landska
pet och landskapet i människan" och 
visar upp en mental kartbild som lever 
sitt eget inre liv (1981). 

När HL i tankarna återvände till sina 
byar och vandrade mellan skogen och 
sjön var det inte heller hos honom män
niskorna han i första hand kom att tänka 
på, utan vägarna, stigarna, bäckarna, 
marken och blommorna (1979, s 32). 
Från den diminutiva naturförankringen 
svingade sig sedan författaren över till 
stämningsmättade funderingar kring 
människorna som levat i byarna och som 
nu ligger på kyrkogårdarna. 

När Elsie vandrar sina stigar i minnet 
rör hon sig inom åsens begränsade yta, 
där varje växt, svamp och bär är en män
niskopräglad anhalt, fylld av innehåll 
och minnen, bekanta som handflatans 
streck och linjer, ett yttre hem att bebo 
och vistas i. Den är föga märklig och ett 
lätt rov för moderna tiders hunger efter 
väg och grus och utplånas likt stugan för 
att sedan leva endast i den vuxna kvin
nans minnen - och i dikten. 

Likt gossen Hans strövar Elsie i ett 
människopräglat stycke landsbygd, men 
ett vardagligare och enklare än skånepoj
kens åkrar och ängar. För Elsie är mjölk
örten och rävsvansen, potatislandet och 
rönnens lätta grenverk knutna till stugans 
närmaste omgivning och kantande män
niskornas upptrampade stigar. "En vilse
kommen lilja skrattar brandgult på en 

sophög" (1979, s 85) och bryter av mot 
omgivningen, så som den ensamma vita 
liljan i HL:s trädgårdsbilder. 

Slätten och den vida himmelskupan, 
den erfarenheten hade de båda. Trots att 
Elsie skriver mycket om de nära konkreta 
naturminnena, så är det människor i 
vinterlandskapet hon ser framför sig, när 
hon tänker på åsen och människorna, 
människor på skidor och spark, med häst 
och vagn, berättar hon. Vintern är viktig, 
säger Elsie och HL torde nickat instäm
mande. Inte bara den stora snöstormen 
minns de, utan för HL:s del även vinterns 
besinnande inverkan på människornas 
sinnen. 

"Havet. Det såg jag aldrig när jag var 
barn. Det var inte så dåförtiden", skri
ver Elsie (1979, s 20). För gossen Hans, 
som dock ofta skymtade "sjön" på håll 
var också havet något främmande, ett 
brus i fjärran - "sjön knabbar, sa vi alltid 
hemma" -, men naturligtvis umgicks 
inte slättbon med havet, heller inte be
grundade man det som ett estetiskt 
fenomen. Detta främlingskap kände 
både HL och Elsie. "Så jag skriver hellre 
om diken och kråkris. I För det känner 
jag till . I Även om det är vackrare, I ha
vet", skriver den vuxna Elsie, bekräftan
de att hon är medveten om vad som an
ses vackert. 

Som jag nämnt tidigare, snuddar HL 
vid en liknande reflexion i novellen "Hos 
fördärvaren" i Per Ståtsdräng (s 157): 
"Sjöskvalpet är där alltid antingen det är 
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vår eller höst och längst ut på den långa 
bryggan är ett tystnadens rike, men att stå 
där endast ärende var icke för oss, det 
skulle känts alldeles som att gå i en kyrka i 
onödan." 

HL avslöjar här diskrepansen mellan 
upplevelsen av det sköna i naturen och 
vad det kulturella exponerandet i ord tillät 
individen att ge uttryck för. Att uppleva 
naturen tillhör en enskild individs person
liga kapacitet, men att uttrycka sin känsla 
det är kulturellt betingat och reglerat. 

EJ:s och HL:s reflexioner kan jämföras 
med etnologen Sigfrid Svenssons min
nesbilder: 

Jag minns försommarmorgnar på söndagar när 
hela familjen promenerade på vår markväg, 
naturligtvis för att se hur grödan växte - det 
var resursinställningen - men vad jag mest 
minns är hur vackert vi tyckte det var. Nere vid 
Östersjön, ca 7 km från gården, hade vi ett 
skifte med ljung, hasselsnår, ekar och hängan
de björkar. Från en av stugorna fick min far 2 kr 
i årligt arrende för fårbetet. Summan avlevere
rades egenhändigt och avtackades med mat 
och brännvin. Som ekonomisk resurs var alltså 
detta ingenting värt (även om man inräknar 
den ljung för bakugnseldningen vi fick däri
från!). Men vad vackert vi tyckte det var (ordet 
skönhet användes inte!) (TD 1981, s 144). 

När folkbildaren Carl Cederblad frågade 
ut sina meddelare på den svenska lands
bygden i början av 30-talet om hur de 
upplevde naturen svarade de bl.a. : "Att 

utropa att något är vackert det gjorde 
bara lärarinnor och stadsbor!" 

För båda skalderna är naturlandskapet 
kring deras barndomshem en integrerad 
del av livsrummet, en resurs och en till
flyktsort, när hem och människor fjättrar 
kropp och själ. Naturen får symbolisera 
de mänskliga villkoren, den tröstar, 
lindrar och ger perspektiv åt vardagen. 
Båda diktarna är landsbygdsbor, för all
tid präglade av årstidernas växlingar och 
markens förändringar och för alltid bero
ende av deras närvaro i det egna livet. 
Som vuxen kom EJ att bo i ett tätortssam
hälle norr om Uppsala och vad hon där 
saknar är den stora skogens djupa sång. 
"Men den finns kanske bara, när man är 
barn", påpekade hon vid en uppläs
ningsafton (24/8 -89)" (1994, s. 98-104). 

Redan i den första dikten i samlingen 
"Brorsan hade en vevgrammofon" (1979) 
kopplar Elsie Johansson minnesbilder av 
stugan och naturen runtom: "Vårvinter
kvällar / när skaren låg blank" .... och 
hon hörde räven skrika. I dikten nr 3 
skriver hon "Kliva över gärsgårn. I 
Granarna lyser av röda kottar./ I Berg
mans dike växer det tätört,/ klibbig och 
blå./ Jag tror den är sällsynt." 

Lite längre fram i samlingen skriver 
hon i en slutstrof. "Vi som lever nära 
marken/ måste sjunga mycket högre,/ 
måste lyfta upp vår ömhet ur det låga 
platta riset/ till det synligas nivå." (s. 15) 
Dessa rader speglar på ett sätt den äkta 
och naturliga kopplingen mellan flicke-
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barnet Elsie och naturen kring henne i 
barndomslandet: Trampgräset på gång
arna, snärjmåran i potatislandet och gro
bladen. Dessa marker är hennes revir, så 
hon skriver hellre om diken och kråkris 
än om havet, som hon av hörsägen vet, 
är vackrare! 

Yrvädersdagar, snöstorm, isolering 
och plötslig tystnad skildras utsökt. "Jag 
blev poeten i familjen," skriver Elsie, 
men skrev inte vad modern drömde om 
- "sin rumphuggna ungdoms liljavit och 
ros" (s. 12) 

Naturligtvis är det flickebarnet Elsie 

Torghandel, Fyris torg. Foto Olle Norling. 

och hennes minnesbilder av stugmiljön 
och föräldrarna, som är det centrala i dikt
samlingen "Brorsan hade en vevgrammo
fon" . Samtidigt är det kopplingen till åsens 
växter och vägkanternas flora, som ger 
tröst och ro åt det vilsna flickebarnet: knast
rande mossa, ynkliga blåbär, kråkris och 
vitlav, mjölken, lummern, kantareller och 
januaridagens blåvita oändlighet - den 
världen är också hennes, här är hon hemma. 

Det är vanskligt att plocka citat i en 
diktares poem utan att skada helheten. 
Därför vill jag citera sista strofen i dikt
samlingen, som börjar med orden: 
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"Dikten, 
det är jag, lilla mamma, 
förstår du inte det?" 

Sista raderna lyder: 

"Du behöver inte vara rädd. 
Jag ska visa dig något som vi 

kommer ihåg djupt ner 
i våra bottnar. 
Jag ska lägga mina ord som hallon 

i din mun, 
plockade i stenröset tidigt en morgon 
under stenskvättans gulbröst." 

Naturen är bundsförvant även i diktsam
lingen "Potatisballader" (1981). Stugan 
och människorna möts i åsens förank
ring. Inget äppelträd, men grovtall och 
storgran och den manshöga rävrumpan, 
potatislandets blomning och faderns stil
la stolthet över den första nypotatisen i 
handens kupa. Rönnen slängde ut sitt 
lätta nät av sol och skugga och mjölkör
ten lyste med facklor vid staketet. Med 
tiden skövlas marken. "Sluttningen är 
avskalad, ligger som en åker, ett röd
brunt vältat plöje. Jag rycker på axlarna. 
Avvisar smärtan. Sådan är tiden. Och 
vad begriper jag?" (s. 13). Men i minnes
dikterna läser vi om skogsmössens ring
lar i nysnön och fasanernas nattspår un
der havrekärven. 

Även stora ting och händelser förank
ras i naturen. "Så kom kriget att slå rot där 
i Hiibinettes mosse, / bakom stora diket./ 

Kom att spira där i dyn som en flikig 
kritvit lilja/ en tidig blåfrisk morgon när 
vi skulle plocka smultron/ och sälja sen 
vid vägen./ .... Minns hur solkylan tät
nade/ och lade sig på jorden,/ det kräll
de genom gräset som innan det blir 
åska./ Jag kan känna än idag den bruna 
torven lukta/ förintelse och död." 

Men i "Potatisballader" kommer an
dra omgivningar att interfolieras i flick
ans liv. "Torget har jag också/ som en be
ståndsdel i mig," skriver hon, d .v.s. 
Fyristorg. En del i diktsamlingen bär ru
briken "Torgblues" och där skildras 
mamman i stadshabiten med "Lådans 
fina papper prydligt utåtvikt. I Ytan 
skönt beströad med de allra största bä
ren. I Stoltheten. I Förtjänsten. Egen
värdet, mamma./ Ditt krönta litermått." 
Men visst finns växtligheten med: "Nu 
flammar torget i mig" (s. 40-41). 

Bilderna är tydliga och expressiva. 
Stadens fåglar som duvor, sparvar och 
kajor flyger runt dem och stadens mer 
påträngande och närgångna dofter 
kringgärdar dem, men: "Åh, vad det dof
tar dill!" 

Torghandeln har 2002 dokumenterats 
i bild och text, där även Elsie deltar med 
ord hämtade ur romanen "Nancy"6. Det 
kan inte hjälpas, men bilder i sviten 
"Torgblues" känns mer genuina och 
äkta. I "Nancy" är det tonårsflickan, nyss 
inflyttad i staden, som övar sig i stadsak
tighet och vill se likgiltig och uttråkad ut 
och som därför egentligen, tar avstånd 
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från flickebarnets ursprungliga förank
ring. Vi känner igen denna sociala vilsen
het än starkare i dikterna, som skildrar 
mötena med klasskamraterna i flicksko
lan. I utsökta bilder och ord skildras 
skolmiljön och samvaron under vecko
dagarna med fadern och den torftiga 
stadsbostaden. Hon har ingen skogs
backe att fly till, men erkänner att 
"Kanske såg jag aldrig himlen så hög/ 
som där över plåten vid Repslagargatan" 
(Potatisballader, s. 56). 

Det är i diktsamlingarna som kopp
lingen människa - natur är starkast och 

Foto Bengt Backlund. 

de poetiska bilderna är pregnanta och 
laddade långt mer än i romanerna 
Glasfåglarna, Mosippan och Nancy. När 
Elsie Johansson lämnar poesin, förhopp
ningsvis temporärt, så tar den mänskliga 
aspekten på tillvaron över. Den är så 
komplicerad och full av små och stora 
händelser, som vållar flickebarnet ångest, 
oro och i en ständig emotionell bered
skap. Men visst ser hon, romanförfattaren 
också. Även djuren, som t.ex. tranorna, 
som spankulerar på sina höga ben och 
vilkas skallrande trumpeter hördes lång
väga. Och som vanligt: "Markens låga 
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örter, käringtand och ögontröst, jung
frulin och daggkåpa och alla de andra 
med och utan namn, genomborrade 
jorden och kom upp igen på sina gamla 
ställen. Häggarna surrade. Syrenerna 
blev tunga. Kring de förkolnade resterna 
av paviljongen stod hundlokan och kan
tade med korgarna spretande av tårtpap
persvitt." (Glasfåglarna 1996, s. 232) 

Den första romanen, "Glasfåglarna" 
(1996) blev framgångsrik, så också fort
sättningen med titeln "Mosippan" (1998). 
Titeln syftar på vårblomman Pulsatilla 
vernalis - det botaniska namnet kunde 
hon! Skildringen av Mosippan och sym
boliken mellan blomma och ungflicka är 
så ömt och varligt hanterad att jag drar 
mig för att plocka ut vissa ord och 
meningar. De fåtaliga exemplaren av 
blomman hade pappan visat för henne 
och båda hade kommit överens om att 
inte visa växtplatsen för någon annan. 
Men inför pojkvännen avslöjar hon sin 
dyrgrip och det är omöjligt att inte koppla 
samman den ljuva mosippan med ung
mön Nancy. 

Många år senare återvänder hon till 
växtplatsen och tar upp några plantor för 
att sätta på faderns grav. "Mamma knys
tade aldrig vare sig om blomlaven, dahlia
knölarna eller potatislandet, även om 
värmen från den sandblandade jorden 
i fårorna måtte ha suttit instämplad i 
hennes fotsulor. Kabbeleksdiktet med 
violerna längs kanten kom heller aldrig 
på tal oss emellan och inte tranorna i 

Foto Bengt Backlund. 

gipen eller den lilla rödhaken som bruka
de boa precis ovanför dassdörren. På 
sexans gård blev det kringbyggda lind
trädet framför tant Janssons köksfönster 
ljusgrönt och klibbigt, och på taken och i 
rännstenen höll de guckande duvorna 
fullt kuttrasju från morgon till kväll. Det 
var också ett slags vår." (Nancy, s.74). 

Även om denna roman rymmer natur
anknytningar är blomman mosippan ett 
så självklart och övertygande exempel på 
Elsie Johanssons naturkärlek och iaktta
gelseförmåga att fler exempel inte krävs. 
Men några ord av Nancy själv får avsluta 
iakttagelserna om mosippan. "Jag antar 
att jag lyste som en lykta där jag gick 
genom skogen, mitt hjärta var ett ljus i en 
svängande lykta, jag brann förtröstans-
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fullt. Åsen glänste rödblank och hög, 
sommarfager med det ljusa blåbärsriset 
och de späda ormbunksbladen och har
syran som blygade i granytterkanter och 
rotstjälpsgömmen. Det var i harsyrans 
tid. Att smaka på de syrliga väpplings
bladen och den bleka vita blomma med 
det fina ådernätet var som att ta själva 
oskulden i munnen och låta den smälta 
ner som en oblat. Att världen kunde vara 
så gudomligt vacker, så fylld av fågel
kvitter, så spelande och skiftande i alla 
grönskans färger, grönt i grönt i grönt. 
Och att någon kunde vara så underbar 
som Lars!" (Mosippan 1998, s.212 - 213) 

Åren går, fadern finns inte längre i 
livet, men i hennes tankar rör han sig 
alltjämt kring vedstapeln, i farstun och 
inomhus. En stark människa försvinner 
inte spårlöst. Men så länge hon bor kvar i 
stugan är naturen kring hemmet viktig. 
"När jag var liten brukade jag ta av mig 
barfota och stampa runt i stordiket i kab
belekstider, komma hem som en skitgris, 
klänningsfållen våt och smutsstänkt upp 
på låren, det var just ett bad! Men dy
jorden kylde så skönt mellan tårna och 
jag tyckte om att gå där och rota i möljan. 
Kaveldun stack upp som ljusgröna svärd 
och grodrommen dallrade full av svarta 
prickar. Döden var det sista jag tänkte på 
då. Jag var barn nära marken och allt om
kring var liv: tanklöst, självklart liv. Över 
huvudet på mig bara sprillade liv och 
ljus och färg och fladder. Nu är det så 
mycket i huvudet som jag måste älta." 

(Nancy, s. 50) Men det fanns också stilla 
stunder utan störande tankar. "O, dessa 
vårvinterkvällar med iskras under fötter
na och myriader av blinkande stjärnor. 
Vemod och förväntan i en salig bland
ning. Den där särskilda doften av väta 
och uppluckrad snö som fryser till igen 
när temperaturen sjunker fram emot 
natten. Timmervältor mörka. En tunn 
glitterhinna ovanpå skaren, det är så ofta 
månljust vid den här tiden. Blåskuggor 
blir det och man kan höra räven skrika 
längst ner mot mossen likt en själ som 
sitter fast." (Nancy, s. 59) 

Lite längre fram i Nancy-boken er
känner hon: "Jag hade alltid tyckt om att 
strosa omkring för mig själv och små
upptäcka världen i diken och kring myr
stackar, barndomens somrar förflöt på 
det viset. Nu kände jag en fläkt av den 
där gamla ensamglädjen, den strömmade 
igenom och omslöt hela mig. Inte ens 
Gunnel skulle jag velat ha sittande bred
vid mig. Inte just nu. Vissa stunder var 
omöjliga att dela med någon annan. I 
vissa grottor fanns det plats för bara en." 
(Nancy, s 88 - 89) 

Men staden blir nu hemmiljö. "När 
lindträdet på gården stod med klibbiga 
knoppar flyttade mamma ihop med 
Birger Lundin". Citatet ur Nancy speglar 
att alltjämt kopplar stadsflickan viktiga 
händelser med naturiakttagelser, om än 
de är sporadiska. Almanackan är dock 
naturens. Än en gång vill jag betona, att 
jag inte önskat ge författaren Elsie 
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Johansson en etikett som främst natur
skildrare. Det vore att våldföra sig på 
den starka exponeringen som utgörs av 
skildringen av den mänskliga miljön och 
dess tydliga bilder av fadern, modern och 
henne själv. Bilderna av föräldrarna är 
påträngande tydliga, inte minst dotterns 
egna känslor inför dem båda, där bilderna 
av den negativt maskulina fadern inte 
döljs, men där samtidigt en stark känsla 
av ömhet kommer till tals. Modern är 
lika tydligt beskriven, men flickans blan
dade känslor inför moderns ständiga 
omsorgsbestyr känns påträngande för 
flickan, som stundom blir avogt inställd 
till mamman. Åren går och när mamman 
lämnar jordelivet, så grips dottern av 
ångerkänslor och i diktantologin "Gå i 
mitt gräs" (1987) tillägger hon en avdel
ning, benämnd Tidlösa, som är ett äre
minne över modern, utan att Elsie 
Johansson för den skull väjer för sina 
egna reservationer. Sista dikten i avdel
ningen Tidlösan under rubriken "Resan" 
skildras en önskedröm om föräldrarnas 
gemensamma lyckliga dag under en båt
resa till Åland. 

Elsie Johansson sällar sig till den stora 
skara av svenska författare, poeter såväl 
som prosaförfattare, som förankrat sin 
vardag i naturupplevelser. Varje land
skap har sina utsökta skildrare av slätter, 
skogar, kustregioner och vardagsmiljöer. 
Uppland har t.ex. sin manlige sångare 
Olof Thunman, som vid sidan om "Vi 
går över daggstänkta berg" skildrat ett 

landskap, där dikterna utvecklat sina 
förhistoriska och historiska anknytning
ar, men där också den uppländska natu
ren och dess växter blir besjungna. 

Den största likheten med Elsie Johans
sons dikter tycker jag mig finna hos för
fattaren, hembygdsforskaren m.m. Sigvard 
Cederroth. I den fina samling, som getts 
ut av Carl-Erik af Geijerstam under 
rubriken "Hemma i det fattiga". Upp
ländska strövtåg och utsikter (1982) 
möter vi dikter, som har stor mental och 
fysisk likhet med Elsie Johanssons. Bägge 
har ögon att se med! När Cederroth i 
dikten "Fattigdom" skriver: "Jag prisar 
fattigdomen/ som lärt mig att älska/ 
nässlornas små skrynkelblad/ och april
dagens flyktighet,"? då strövar han i mar
ker som också tillhörde Elsie Johansson. 

Mycken tid och vandringar ägnade 
han åt att samtala med äldre sagesmän 
och deras kunskap skattade han högt. 
"Det är så tomt att läsa vad etnograferna 
skriver. Dom låter sällan den mänskliga 
rösten bakom redskapen komma fram i 
all sin primitiva förtrolighet," skriver 
han (s. 17). Det är inte utan att jag in
stämmer med Cederroths ord, då jag 
använder mig av författarnas texter som 
komplement till den forskningsanknutna 
bokvärlden! 

Läsaren och etnologen Tordis Dahllöf 
lämnar därför till sist orden till författa
ren av antologin "Gå i mitt gräs" (1987), 
en titel, som jag tar som en bekräftelse 
på min önskan att i denna artikel betona 
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Elsie Johanssons starka förankring i 
naturen. "När jag var barn och levde 
nära marken och även längre fram i livet 
när jag inte var barn precis, men fortfa
rande gick omkring och filosoferade och 
hade ett slags invärtes duochjagkontakt 
med varelser och ting, var jag av den 
uppfattningen att naturen var besjälad. 
Inte bara djuren hade en själ utan också 
träd och stenar och jord och vatten och 
allt som kom ut av det. När de arma flu
gorna förtvivlat iiiiade och surrade med 
vingarna fastklibbade i den gulbruna 
smeten på flugfångaren inunder taket, 
led jag förskräckligt med dem och bad 
Gud förlåta oss vår mänskliga grymhet, 
samtidigt som jag avskydde flugor natur
ligtvis när de kittlade på näsan och sket i 
sockerskålen. Jag vägrade hur som helst 
att tro att människan var den enda som 
kunde hysa känslor, det där med över
föring och projicering hade jag aldrig 
hört talas om och skulle inte ha trott på i 
vilket fall som helst." (Nancys. 126) 

Noter 

1 Ingvar Svanberg: Människor och växter 

(Svensk folklig botanik från "Ag" till 

"Örtblad"). Bokförlaget Arena, 1998. 

2 Se "Människan och naturen": Etnobiologi 

i Sverige. 1. Börje Pettersson, Ingvar 

Svanberg, Håkan Tun6n. Wahlström & 

Widstrand, 2001. 

3 Svanberg, 1998, s. 11. 

4 Tordis Dahllöf: Verkligheten i dikten. 

Författaren som forskare i sin kulturmiljö. 

Carlssons, 1994. Ibidem: "Byta ett ord eller 

två". Kunskapsmöten är kulturmöten är 

människomöten. Carlssons, 1998. 

5 Tordis Dahllöf 1994, s. 98-104. 

6 Marianne Giske, Bibbi Sjöö: Fyristorg. 

Bokförlaget Vallmo 2002. 

7 Sigvard Cederroth: Hemma i det fattiga, s. 

154. 

Tordis Dahllöf är etnolog och har i flera år 
arbetat med kulturella frågor och bland annat 
studerat skönlitterära texter som empiriskt 
faktaunderlag. 


