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Träskidorna gick bra i kallföret och trots en start längst
bak i leden kom jag i mål på
6.01.

Folkrörelsen som
blev storföretag

N

är Norsjöbon Ernst Alm 1922 som första segrare
i det som blivit skidvärldens största lopp, tillsammans med 115 medtävlare skidade mellan
Sälen och Mora, kunde de nog inte ana vilken utveckling som skulle ske. Tills idag har nära 1,5 miljoner åkt
något av de anrika Vasaloppen, enligt kansliet i Mora.
Längdåkning på skidor blev en folkrörelse. När jag
1968 åkte mitt första (av tio) Vasalopp var vi 21 länsbor.
Det var tåg och buss som gällde och övernattning i
en enkel stuga nära starten. Träskidorna gick bra i
kallföret och trots en start längst bak i leden kom jag i
mål på 6.01.
I år är det i skrivande stund 497 anmälda västerbottningar och om vädret tillåter planerar arrangörerna
totalt elva olika skidtävlingar i år med preliminärt 57
000 deltagare. Till detta skall läggas att Vasaarrangörerna dessutom planerar sju cykellopp och sex olika
löplopp under 2020.
Några speciella minnen: Debatten om varför kvinnor inte fick delta var intensiv och det blev en hel del
”lösskäggsåkare” innan det 1981 blev tillåtet att delta.
Första segraren Meeri Bodelid, Högsbo, hängde jag
med från starten, men hennes bättre skidor och kondis
gjorde att jag blev en stund efter hennes 5.28.
Att vår kung är mycket skidintresserad är väl känt.
(Vid senaste SM i Umeå var han med i sex timmar!)
HMK gjorde vasaloppsdebut 1976 och vilken uppståndelse det blev. Minns att vår kung hade en riktigt bra
tid, något över sju timmar. Hans följeslagare var den
kände skidledaren Bengt-Herman Nilsson, då chef för
det italienska landslaget.
Bland de mera dramatiska minnena var från
Vasaloppet 1986. Jag väcktes tidigt morgonen den 29
februari med beskedet att vår statsminister Olof Palme
blivit skjuten till döds. Det var en omskakande upplevelse. Och för dåvarande landshövdingen i Dalarna,
Lilly Hansson, bördig från Brån, Vännäsby, blev det
att snabbt göra om välkomsthälsningen till skaran av
vasaloppsåkarna till en hyllning över den bortgångne
statsministern.
Det är tack vare framsynthet, god lednings- och
organisationsförmåga som Vasaloppsorganisationen
vuxit till ett storföretag. De har också lyckats engagera
hela dalabygden, sammanlagt 3500 funktionärer från
50 olika klubbar och föreningar. De har också lyckats
skapa ett naturreservat av Vasaloppsspåret.
Utvecklingen av längdåkningen inger dock en del
frågetecken. Dels gäller det tillgången på snö i den
klimatförändring vi har. Dels gäller det åksättet. Att
extrem dubbelstakning utan fästvalla har utvecklats
till snart alla åldersgrupper kommer
enligt min mening inte att underlätta rekryteringen till sporten. Det
är bara de allra starkaste som
kommer att delta i tävlingar då
de upptäcker att det är nästan
omöjligt att hävda sig med
klassisk diagonalåkning. Då
minskas rekryteringsbasen
påtagligt även till mindre distriktstävlingar
i vårt eget län.
Låt oss hoppas
på vit vinter och en
önskan om en god
tur på skidor!

Berömmelse är ingen drivkraft men man skulle knappast skriva om man inte vill bli läst. Att dela skrivprocessen är mycket värt. ”Här får man prata hur
mycket man vill, och alla lyssnar”, säger Eva Karlsson, Anna-Lena Forsberg, Åza Jonsson, Louise Bonta och Annah Ovesson. Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

Skrivlyan inspirerar till
eget språkligt skapande

BJURHOLM. Skrivlyan är en grupp kvinnor som träffas i Bjurholm för att inspireras till literärt skapande.
– Vi har fantastiskt kul, här lyssnar alla, säger de.
Skrivlyan har funnits i
snart två år. Totalt åtta
deltagare träffas varannan
måndagskväll i översättarbyrån Word Crafts lokal.
–Idén föddes eftersom det
finns så många som skriver
i Bjurholm, säger Eva Karlsson, initiativtagare som driver Word Craft.
– Tanken var att träffas
för att skriva men det har
blivit att vi pratar och delar
erfarenheter, säger den andra initiativtagaren Louise
Bonta som är professionell
lektör (skrivcoach).
Ambitionerna
och
skrivsätten varierar.
– Grejen är att det är så
roligt att skriva, det blir
ännu roligare när man får
feedback, säger Eva som för
två år sedan publicerade sin
första självbiografiska bok,
Isolerad i paradiset.

Efter samtalen i Skrivlyan kom hon fram till att
nästa bokprojekt skulle bli
en novell, som precis har antagits till en antologi.
Louise Bonta hade också
delat sitt skrivande i lyan
när hon i fjol publicerade
sin första mysdeckare, Inga
rökta Abborrar.
Annah Ovesson är etablerad författare och har gett ut
romanerna Skillnaden mellan lingon och blåbär samt
Att vänta ett liv. Nu är hon
i slutfasen på sin tredje, en
spänningsroman om baksidorna av sociala medier.
– Jag har tidigare mest
skrivit på kammaren och i
Skrivlyan vill jag få mer utbyte, säger Annah.
Åza Jonsson från Vännäsby var med från start.
– Jag har skrivit sedan
barndomen, sedan kom livet

”Jag brukar börja med ett ämne som jag vill skriva om, sedan växer berättelserna och karaktärerna fram”, säger Annah Ovesson till höger. 

emellan, men i 50-årspresent fick jag en skrivkurs.
Nu skriver jag på en krimhistoria med en psykolog i
huvdrollen, säger Åza.
Anna-Lena Forsberg är
journalist. I veckan får hon
de första läsexemplaren av
sin första bok, Därifrån vi
komma. En släkthistorisk
roman som utspelar sig i
Trehörningsjö, där farmor
levde ett strävsamt liv med
fyra barn i ett litet hus.
– Jag tycker att skrivandet
har fått mig att förstå henne
bättre, säger Anna-Lena.

Även om berömmelse inte

är en drivkraft så vill man
givetvis bli läst. På kvällens träff pratar Skrivlyan
om bloggande som metod för
att bygga en läsekrets.
– På bloggen kan ni ta era
läsare i hand, leda dem, berätta om ert skrivande, om
svårigheterna, be dem om
hjälp, och lägg ut bitar som
kittlar, förklarar Louise.
Den 12–14 mars medver-

kar Skrivlyan medverka på
Sveriges största litteraturfestival Littfest i Umeå. Inför hösten har Eva Karlsson
skrivit en ansökan till Statens kulturråd, med syfte att
förverkliga en novellantologi i Bjurholmsperspektiv.
– Visst vore det roligt om
den kunde presenteras till
Bjurholmsdagarna 2021.
Varför är ni så många
författare i Bjurholm?
– Jag tror att Bjurholms
biblioteket är en av förklaringarna, det har alltid varit
en naturlig del av skolundervisningen och ligger nära
skolan, jag var alltid där på
rasterna, säger Annah.
Kärleken till böcker
grundläggs tidigt. Att själv
få ge ut en bok har en påtaglig symbolik.
– Det ligger oerhört mycket arbete bakom en bok, men
värdet är bestående och
känslan att hålla den i handen obeskrivlig, sammanfattar kvällens Skrivlya.
FREDRIK BJÄRNESAND

Anna-Lena Forsberg får i veckan sin första bok från tryckeriet, Därifrån vi
komma, om sin egen släkts historia i Trehörningsjö. ”Huset finns kvar.” 

