
Novell av Claes-Göran Olofsson 

 
Dra åt skogen 

 
Det var en solig dag och lugnt och stilla ute en söndagsmorgon, då två 
bröder inte hade något att göra, dom hade spelat alla tv-spel, läst ut alla 
sina serier, det var bara repriser på tv, inga pengar till andra nöjen så den 
äldsta brodern föreslog att de skulle ut på en promenad, sagt och gjort, 
de gick ut för att ta en nypa luft,  
- vi kanske skulle ut i skogen bara för skojs skull och gå och få lite mer 

att kolla på istället för detta, samma hus, samma människor, och 
samma trista gator. 

- Nja, sa den andra brodern, men sen tänkte han om, kanske om jag 
hittar en gyttjepöl i skogen, som han kunde knuffa i sin äldre bror i. 
Visst det kan vi väl, sa brodern tillbaka. 

Sagt och gjort, de började gå in i skogen, och när de hade börjat gå ett tag 
så kom många tankar in i deras huvuden, den äldre brodern tänkte att 
vad skönt att gå uti skogen, frisk luft, det luktar gott, man rör på sig, 
man behöver inte tänka på samhällets alla normer, utan man kan på ett 
sätt känna sig fri, och bara gå utan att behöver störas av något oljud, bara 
fåglarna som kvittrar och bär man kan äta och svampar som man kan 
plocka med sig, och det finns ju så mycket att upptäcka, alla spår av djur, 
alla insekter, och tanken på hur livets kretslopp fungerar. Ja, det är 
verkligen underbart. 
Den andra brodern däremot tänkte inte riktigt på samma sätt där han 
gick, han tänkte mer på sina fötter som värkte och hans jobbiga bror som 
han inte kunde putta ner i en gyttjepöl, han avskydde alla myggor som 
kom och bet i hans ansikte, han avskydde proceduren att böja sig ner för 
att plocka en äcklig svamp som ett djur säkert har urinerat på, och att äta 
alla sura bär som gjorde att han nästan fick upp maten. Och tänk på alla 
kvistar man får i ansiktet, ja, den yngre brodern hade säkert 3 revor i 
ansiktet p.g.a. detta, det enda som gladde honom var alla kottar han 
hittade som han kunde kasta på sin jobbige bror. 
När de hade gått ett tag med sina tankar ute i den stora skogen så sa den 
äldre brodern till den yngre. 
- nu tänkte jag lära dig lite grejer som jag lärde mig i scouterna, jo om 

du går vilse ska du vila dig en stund och markera den plats där du är, 



om du tänkt ge dig ut för att försöka hitta hem en gång till. Ropa på 
hjälp några gånger eller blåsa i en visselpipa. Om du kan, klättra upp i 
ett träd eller på en hög sten eller kulle och se dig omkring. Där kan du 
kanske också fästa en halsduk eller en påse, som skulle kunna dra 
uppmärksamheten till dig. Går du ifrån den här platsen, så gör ett 
spår efter dig. Antingen för att du ska kunna hitta tillbaks dit eller för 
att du ska upptäcka om du korsar den stigen på nytt och alltså börjat 
vandra i cirklar. 

      Ta det framför allt lugnt. Man klarar sig ett par dygn i skogen. I 
synnerhet om        
      man har med sig vatten, lite proviant och varma kläder i ryggsäcken. 
- titta där, en myrstack, ett helt samhälle och ekosystem i den stacken. 
- Jaha, vad är det för konstigt med det? 
- Om man tar en vitsippa och lägger den på stacken, så blir den lila. 
- Varför blir det så då? 
- Jo, för det är ett medel som myror använder sig av när dom ska 

försvara stacken. 
- Så du menar att dom bara kan försvara stacken mot vitsippor? 
- Nej, det är främst mot andra insekter och djur. 
- Men om jag gör såhär då. Den yngre brodern tog tag i en pinne och 

slog myrstacken sönder och samman. Sedan sa han, fan va myror är 
dumma. 

- Nej, nu har jag tröttnat på dig, nu går jag hem, sagt och gjort han gick 
hem medan hans bror satt och vilade sina trötta fötter. 
Nu hade det gått tio minuter och den yngre brodern satt fortfarande 
kvar på stenen. 

- Näe, nu är det nog dags att bege sig hem sa han till sig själv, men vart 
hade den         rätta stigen tagit vägen? Han kunde  

      inte heller hitta några spår som kunde leda honom till den rätta 
vägen,  
      han var vilse helt enkelt. 
      Då tänkte han på något som hänt under promenaden som kunde vara 
en  
      Ledtråd var han kunde vara någonstans. 
      Då tänkte han på det hans bror hade sagt åt honom medan dom gick 
där och  
     Vandrade. 
     om någon gick vilse så skulle man vila sig en stund, ja, det har jag ju 
redan gjort och markera den plats där man är. Då tog brodern en vante 
och hängde den på en gran, om man har tänkt ge sig ut för att försöka 



hitta hem en gång till. Sedan skulle man visst ropa på hjälp några gånger 
eller blåsa i en visselpipa. Brodern ropade på hjälp, och tyckte sig då 
höra att det var mera eko åt det ena hållet än det andra. Sen kunde man 
klättra upp i ett träd eller på en hög sten eller kulle och se sig omkring. 
Det var en bra idé, så brodern klättrade upp i en ganska grenig gran och 
såg sig omkring, han såg kyrktornets topp, och kyrkan var inte långt från 
där han bodde, så nu visste han vilken riktning han skulle gå åt. Sen sa 
den äldre brodern något om, att man skulle märka ut vägen man gick, 
ifall man gick fel, så kunde man vända tillbaka igen för att börja om 
sökandet på nytt. Han tog då och la ut kvistar i kors för att känna igen 
sig om han var tvungen att gå tillbaka. 
Till slut så hade han äntligen kommit hem, han gick in innanför dörren 
och såg till sin förvåning att den äldre broderns skor var borta, han 
kollade runt i hela lägenheten men han var inte där. Efter en lång tids 
väntan så kom hans bror hem, helt ledsen och förtvivlad. 
- Jag gick visst åt fel håll, när jag gick ifrån dig, sen när jag gick åt rätt 

håll kände jag inte igen mig, så det tog tid innan jag hittade hit igen. 
- Varför då, sa den yngre brodern förvånat. 
- Jo, när jag kom på att jag hade gått fel håll så gick jag ju tillbaka då 

hörde jag ett konstigt rop på hjälp, du vet, som skräckfilmen vi såg i 
höstas, och när jag tittade upp såg jag sedan ett spöke sitta i en gran, 
jag blev helt förskräckt. sen när jag trodde att jag hade kommit på rätt 
väg så visade det sig vara fel väg, det låg massa kvistar som var 
ihopkorsade, du vet som häxan i filmen hade gjort. 
Så det var därför jag var sen.  

- Låter bekant, men det är nog bara för att jag också har sett filmen. Sa 
den yngre 
brodern. 

 
 

  
 


