
Käre Henning Mankell, 

 

Vistelsen på en plats som Överberg betydde mycket mer för mig än jag kunde ana. Den höga 

luften, ljuset, tystnaden. Horisonten och vidderna. Tanken och känslan får rum. 

 

Huset i Överberg är tryggt och solbelyst. Himlen är hög. Långt borta bakom den glittrande 

Svegsjön ligger fjällen och Norge, landet som man anar liksom Olav den Helige, som i en 

vision såg ut i hela världen på vägen hem 1030. (Hm, jag såg nästan lika långt.) 

 

Men nu är det 2013. Jag tillbringade första dagen den 20 augusti med att tassa barfota från 

rum till rum. Att tillbringa en tid ensam i Överberg är en lyx för en kvinna som växte upp i 

liten lägenhet om två rum och kök och egentligen aldrig haft ett eget rum förrän nu.  

 

Om kvällen steg luften och himlen kring fjällen fick en rosa, himmelsk kant. För mig som 

ibland målar var landskapets färger sublima. Tidigt om morgonen ringlade en 

strålningsdimma in och det var skönt att inte se ens handen framför sig.. På ängen stod 

rallarrosor på vakt. Midsommarnävan blommade sent i augusti. Jag fick uppleva den sena 

fjällsommaren och känslan av att ingenting har gått förlorat och att ingenting är förgäves. 

 

Om natten sov jag som ett litet barn. En fullmåne lyste in genom fönstret. Stjärnorna 

gnistrade. Kudden doftade vind. Svarta vinbär och hallon mognade mellan brännässlor. Om 

dagarna åt jag svarta vinbär och brände mig på handen. En kväll cyklade jag ner till sjön. Gick 

några steg in i skogen, satt på huk och glufsade i mig lingon. En sorg förföljde mig. Jag såg 

sjövattnets guldgröna färg och hörde att fiskar slog i vattenbrynet. Allt man hör vid sjön är 

fisken som slår.  

 

Jag satt ensam med en blå anteckningsbok i knät på balkongen dag efter dag och märkte 

plötsligt att mitt hjärta slog lätt. "My heart beat from the inside out." Jag var hungrig igen. Det 

var som om ett gammalt ont sår läktes. I boken samlade jag idéer och ritade kartor över 

slumpens vägar. I efterhand blir slumpen ett öde. Jag hade tänkt skriva barnvisor, men det 

blev en pjäs! Kom på mig själv med att gå omkring och skratta för mig själv. Leif kom förbi 

och berättade om gården och vi pratade om Härjedalens historia. 

 

Några dagar senare for jag till Flatruet över Lofsdalen och Sörvattnet. A água do sul. Ett 

landskap där vi ryms?  

 

Efter avtagsvägen mot Högvålen stod tre renar där mitt på vägen. De såg mig djupt in i 

ögonen.  

 

Vid trädgränsen ringlade vägen genom ett landskap som gör hjärtat gott. Långt borta såg jag 

Sånfjället höja sig över horisonten, mäktigt, ödesmättat. På fotot från vägen mellan Lofsdalen-

Sörvattnet och Högvålen ser man att jag fått hälsan tillbaka. I Överberg gjorde jag resan från 

tropiska Brasilien till mitt hem i Norden. 

 

Tack för idén att ge författare och dramatiker en vistelse i fjällvärlden. 

 

Ulla M Gabrielsson 

 


