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kapitel 1  
övre trädgren

D
et var en underbar morgon i gammelskogen.

Göte hade varit uppe i flera timmar. 

Han hade kokat kaffe och läst Skogsbladet  

där han själv skrivit en artikel om ekollon och 

hur det låter när de faller ner från träden. I hans jobb som 

vaktmästare ingick det att känna till skogens alla händelser.

Göte var en nötväcka, en fågel vars specialitet är att den 

kan gå uppåt och nedåt längs en trädstam.

Där han satt i sitt lilla bo kunde han höra skogens ljud, 

fåglarna som sjöng och vinden som susade i trädkronorna. 

Då och då dunsade en kotte till marken. Det här är det bästa 

livet man kan leva, tänkte han. Han önskade att det aldrig 

skulle ta slut.

Gammelskogen var ett populärt ställe för fåglar och andra 

djur. Detta att alla träd var gamla var just det som fåglarna 

ville ha. De var fulla med hål och gömmor, utmärkta att  

bygga bon i. Till skillnad från de nya skogarna, de som  

människorna hade planterat. Där stod träden i raka rader 

och såg likadana ut allihop. De träden var hårda och svåra  

att hitta bon i.
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Götes bostad låg på övre trädgren  

fyrtiofyra. Han hade en strålande utsikt 

över gammelskogen. långt där borta kunde man  

skymta människornas värld, vid utkanten av  

skogen där den gamla eken stod. Göte tyckte inte  

om människorna. Han tyckte de var opålitliga. 

men det fanns ett undantag.

Den senaste tiden hade han sett en pojke  

vid bäcken. Han gjorde ingenting särskilt,  

bara drog med en pinne bland löven  
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som låg på bäckens botten så att vattnet skulle rinna  

snabbare. Han hade en liten barkbit och på den hade han  

satt något vitt, en tygbit trodde Göte. Den där saken flöt  

omkring på vattnet och pojken gick bredvid och petade  

med pinnen. Ja, det var något speciellt med det här  

människobarnet. Han kunde sitta stilla i långa stunder på 

samma ställe, alldeles tyst. Det hade Göte aldrig sett förut. 

människorna brukade springa fram och ofta hade de otäcka, 

arga hundar i sällskap. Göte kände på sig att den här pojken 

var snäll. Han tänkte att snart skulle de kanske bli vänner.

I dag skulle Göte ta en tur till den gamla eken som stod i 

utkanten av skogen. Den var nästan sjuhundra år och var 

gammelskogens äldsta träd. Han brukade besöka trädet  

då och då för att se så att allt stod rätt till.

Givetvis skulle han ta fågelvägen …
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Gammelskogen var en populär bostadsort för 

fåglar och andra djur. Detta att alla träd var gamla 

var just det som fåglarna ville ha. De var fulla  

med hål och gömmor, utmärkta att bygga bon i. 

Götes bostad låg på övre trädgren fyrtiofyra.  

Därifrån hade han en strålande utsikt. Göte var 

en nötväcka, en fågel vars specialitet är att den 

kan gå uppåt och nedåt längs en trädstam.

en dag hände det hemska. Skogen var i fara, och 

Göte samlade alla djuren till en räddningsaktion.

Drastisk humor blandas med allvar när författaren 

tecknar en saga med ett angeläget budskap.

Katarina lönnby är konstnär  
och bildlärare och har tidigare  
gett ut barnboken luna.
(eriksson & lindgren förlag, 2002)


