Bild lånad från Sollefteå kommuns Facebooksida.

En helg i trollens tecken
Tre stora snöhögar med träplankor i förvandlades under en helg
till tre ståtliga troll, stora som sig
bör är de gjorda för båda barn
och vuxna att ha roligt på.

Med inspiration från resor i Rysslands Sibirien och minnen från
barndomen ville Vera och Gunter
Grün Oostinga skapa något liknande här. De postade sin idé på
Näsåkers Facebook-sida och det
tog inte lång tid förrän ett gäng
anmält sitt intresse att hjälpa till.

Tillsammans med Agnes Bodén
och Börje Fredriksson från Club
Sebastian ordnade de ett event för
alla att delta i. De fick träplankor
från Annika Gustafson, Själanders
Åkeri bistod med att köra dit snö
från snöplogningen. NCC sponsrade med ännu mer träplankor samt
en kran till att skyffla upp snö och
få det hela stabilt. Max Nyman kom
med sin traktor för att skotta ett flertal gånger, allt för att få tillräckligt
med snö som behövdes packas hårt
under ett par veckor. Under tiden
passade Vera och Gunter på att åka
till Jokkmokks marknad där de fick
chansen att göra ännu en snöskulptur, precis som fyra år tidigare då de
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var där på besök. Men skulpturerna
i Näsåker skulle bli ett experiment
för de hade aldrig tidigare gjort så
här stora figurer.

Utrustade med alla sorters verktyg
från motorsåg till vattenspruta kunde
projektet sätta igång och ett glatt gäng
stod redo att samarbeta. Sam Galdur
som jobbat på Ishotellet i Jukkasjärvi
hade kommit hela vägen från Uppsala med sin son för att delta. Även
barnen deltog, Freja och Malva
fick ansvaret att gräva ur magen på
ett av trollen och Misha och Vilja
hjälpte till att spruta vatten. Under
helgen bjöds det även på kryddigt
chai-te och värmande soppa från
den intilliggande brasan, var man
kunde sitta på några renskinn och
titta på när snöhögarna förvandlades till konstverk. Det hela blev
en tvådagars gemenskap där människor fann något i att fysiskt göra
något tillsammans. Och där alla
hjälpte till ung som gammal. Vera
och Gunter vill tacka alla som kom
– utan er hade det inte varit möjligt.

Soppa och värme Sam Galdur, Anne
Dahlö och Agnes Bodén tar en paus.

Text och foto Anna Erika Olofsson
Alla kan ha kul i en snöskulptur – Ingrid
Dahlgren hjälper Philip Alton ur Grottatrollets mage.

