Höstmörker
Den 15 september fyllde min far, Sven, 95 år.
Han travar på rätt bra på ålderns höst, så att säga. Själv känner jag mer som en lite frostnypen
augustikväll.
Oavsett detta så älskar jag hösten. Den kalla klara luften och naturens färgkavalkad, det känns så
rent på något sätt. Och nu är det samlandets tid. Svamparna är plockade, potatisen uppe ur landet,
lingonen plockade och älgarna skjutna.
Den här hösten är dock lite annorlunda.
Jag kan numera titulera mig pensionär. Jajamän!
Den första juli så avslutade jag min karriär på Västerbottensteatern efter 16 år som skådespelare
och berättare. Men så började jag om igen den 8 augusti som frilansare! Joho, så är det i min
värld. Min familj och goda vänner ler i mjugg och flinar så där lagom.
- Vem ska kunna hålla dig borta från berättandet och munspelet, säger de.
Och de har alldeles rätt. Jag har lite för svårt att vara tyst, ligga på sofflocket och låta tiden gå. Det
har nog att göra med en sorts inbyggd nyfikenhet och fantasi.
Så kommer små händelser som får hjärtat att hoppa till lite extra. Häromdagen fick jag ett sms som
gladde mig mycket. Min dotter, som just nu jobbar som lärare i Mariestad, skickade en ljudfil med
Gonattlåten, en polska efter härjedalsspelmannen Pick-Halvar Persson som jag har spelat i många
år!
Hon hade varit på loppis och hittat en skiva med spelmansmusik från Härjedalen. När vi sen
pratades vid så sa hon att vi borde spela lite mer låtar från Härjedalen, hon och jag. Ja, nu sjunger
och trallar hon mest men spelmanslåtarna klingar fint i hennes mun.
Javisst ska vi det tyckte jag, och när hon sen sa att hon ville se Vemhån kändes det bra. Vi har
som tappat kontakten lite väl mycket med mammas hemby sen hon dog för sex år sen.
Min dotter som för övrigt heter Sigrid, efter mormor Sigrid Backman, har aldrig besökt Hån och nu
känns det som att tiden är kommen.
Vi får bara se när tiden passar.
För övrigt så har den första snön just visat sig i ”kulturhuvudstaden” Umeå den 1 november och
ligger vit på gatorna idag den 2 november.
Greger Ottosson

