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Hennes hjärta klappar för Göteborg
-Att flytta ligger mig i blodet. Jag känner att jag vill vara någon annanstans, säger
Echi Åberg som utsetts till maj månads skald för sin dikt Flyttfågel.
Nu är det flyttfåglarnas tid. En av dessa har utsetts till maj månads skald
av förlaget Alida Bok i Uppsala. Hon heter Echi Åberg och har rastlösheten i
blodet. Hennes dikt Flyttfågel kan läsas nedan eller på denna länk:
http://www.alidabok.net/dikt.php
-Kanske beror det på min familj. Pappa var från Borås i söder. Han jobbade
som försäljare. Mamma var från Malmberget i norr. Vi flyttade hela tiden
söderut. Att flytta blev en livsstil, en naturlig livsrytm. Men det var
jobbigt med alla dialekter och nya kompisar.

-Jag föddes i gruvsamhället Malmberget. Lagom till vårterminen i tredje klass
flyttade vi till Lycksele. Det blev en ny skola och nya kamrater. Men det
varade inte så länge. När klass 7 började hade vi redan bytt adress till
Älvsbyn. Nya kamrater igen!
-Gymnasiets första år var i Björkarnas stad, andra året blev Piteå med
skolbuss från hemmet i Älvsbyn. Och tredje året fanns bara i Luleå så valet
blev lätt - ny adress!
-Efter gymnasiet lockade jobben i huvudstaden. Ont om dem var det inte,
man kunde välja och vraka.
-Men huvudstaden var inte riktigt min melodi. Göteborg blev min hemstad
under rätt många år.

Echi utbildade sig till frilansjournalist och gjorde en del jobb för
lokalpressen. Så småningom hamnade hon på Dagens Nyheter i Stockholm.

-Men jag övergav Stockholm för Göteborg. Där trivdes jag bättre. I Stockholm
var man bonne. I Göteborg var det inte så. Här hade jag också många fler
kompisar från Norrland.

Av familjeskäl lämnade hon även Göteborg och bor nu på Österlen i Skåne
närmare bestämt i äppelstaden Kivik.
-Det jag kände till om byn var att det var marknad där varje år. Nu är Kivik på
Österlen
ett välkänt begrepp - Sveriges Provence eller Toscana - fast jag inte riktigt
har upptäckt likheten.
I tre år har hon gått på Österlens Konstskola och har nu en egen ateljé där
hon arbetar med utställningar i Sverige och utomlands. Besök gärna hennes
webbsida på
http://www.galleryanima.net .

Hon trivs bra i Skåne, där hon bor med barn och sambo. Och hon trivs med att
måla och arrangera utställningar. Hon arbetar också som reseledare.
-Ett fantastiskt trevligt jobb som ger massor av inspiration, både till
skrivandet och målandet, tycker Echi.

Men helst skulle hon vilja bo i Göteborg. Kanske flyttar hon igen. Men den här
gången går resan i så fall norrut.
Den utvalda dikten:

Flyttfågel
varför flyttade vi ständigt
rotlösheten blir ett beroende
flyktiga vänner försvinner
tiden lämnar få avtryck
var hör jag hemma
vill jag höra hemma
flyttfågel är jag i själen
Echi Åberg
Se även http://alidabok.net .
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