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Ljungen vaknar
Det växer ljung på tungan

Ljungen tränger sig in
Ljungen växer upp över våra huvuden
Ljungen växer men hjärtat krymper

Hälsa dem med daggblank ljung
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Om man tar in ljungen betyder det död
Någon har burit ljungen
in i huset

Jag har köpt en rödlila ljung i en kruka
ljung i kassar
ljung i vaser
zinkämbar med ljung

”Ljungen inne betyder död, ljungen inne betyder död!”
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Flammande ljung
Trädljungen bär ljusröda klasar
Ljusrosa försiktiga små ljungkvistar
på brun stjälk
Duvblått, krämvitt, lavendellila, ljungrosa
Ljung som blev smäktande lila i augusti
Ljungen blev lila
Ljungens lila
Lila ljung
Ljungen flammar kallt violettblå
som antänt plutonium
Glindrande ljungeldsvingar
Ljungen verkar nästan svart
Senare ljusnar också ljungen
Vit ljung
Ljungens ljusa envishet



8

På en ljungtuva
Mossor, lavar, ljung, kråkbär och mattlummer
Mossa, sten, sockervaddshimlen
jordfält, bräken, venushår
ljung 
Långa stjälkar mellan ljung och gräs
Ljung, skärvor av skal
Torvtak, ljung, parker, toaletter 
och det som inte blir sagt

Ser ni ljungen och löven
Ljung och lönn framför alla som är ljung och lönn
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Ljungtörnets täthet
Skogen bågnar av ljung
Rota ur ljungen
En starkt förgrenad dvärgbuske
Ljung, törne, blåbärsris, flöjgräs, lingon
Blåbärsris och ljung
Krypande enbuskar och ljung
Djurhägn av lera och ljung

En gång hade jag en liten hund
som älskade att äta ljung



10

Senare också ljung
Mossljung
Markljung
Klockljung
Trädljung
Krypljung
bland fjolårsljung
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Hela berget är fullt av ljung
Stenen övergår i ljung
och ljungen på berget 
var dina skvallersystrar
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I ljungen
Det som kallas torparklöver 
ljungens röda hav
Ett fält av blomstrande rödgnistrande ljung
Sedan tog den stora vegetationen slut och ljungen
Hon lämnade stigen och gick in i ljungen under träden
De stora trädens lugn
doften av ljung

Ljungrotkrypare
Ljungpiparen
Näbben på en kråkfågel i ljungen
De huggormar som kunde gömma sig i ljungen
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Inbäddad i ljung
Första steget ner i ljungen är en grov kyss
Kråkris och ljung prasslar under fötterna
Jag springer genom ljungen
Du springer inte i ljungen efter mig

Omväg bland ljungen
Mockasinmjukt över ljungen
Nedhukad i ljungen
Ljungen rör vid underlivet

Vi satt på handdukar i ljungen
på en trästam på ljungbacken med mörkrosa hilka
Hon strök med handen genom ljungen
Handen gick ner mellan de ljuslila blommorna
Vid hennes fötter låg en bukett med vissnad ljung
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Ljung ljung ljung överallt
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Ljung – glad i naturen, glad i dikt
Blyertspennan är ljust ljungfärgad
Jag målar ljungen
Här är ljungen
Dikten är ett gung
nä ljung i snett och lila ljus
Det var fint ändå 
när en slätt av ljungtuvor bildade illusion
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Hatet ska ha en plats i ljungen
Pistolen tyngde i fickan när han smög genom ljungen
knivar i ljungen
och då fick jag låtsas att jag plockade ljung
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Ljungen äts av dom som äter
Jag äter mig själv som ljung
innehåller garvsyror och ämnen
Jag plockar ljung och sätter
i håret 
Mitt ljungfärgade hår
kryddas av ljungen
den där omisskännligt söta ljungdoften
med smak av nypon och ljung
Ljunghummer



18

Först när ljungen blommat
Nu blommar ljungen
Få växter blommar så sent som ljungen gör
När ljungen blommar är sommaren slut

Drömmen är blommande ljung
blommande ljung
blommande blommande blommande ljung

Nu blommar ljungen där ute på ön
Nu blommar ljungen grann
Ljungen blommar och molnen öppnar sig västerut

Jag är ljungens blommor
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Tack
till alla som genom dikt och tips och pepp bidragit 
till #ljungisamtidslitteratur och här särskilt Gunnar 
Adolfsson, Gennadij Ajgi, Susanna  Alakoski, 
amtmandensmemes, Ursula Andkjær Olsen,  Gunnar 
 Balgård, Erik Beckman, Bengt Berg, Pernilla 
 Berglund, Hans Børli, Sigrid Combüchen, Lina 
Ekdahl, Kerstin Ekman, Lars Englund, Therese 
Eriksson, Christine Falkenland, Tove Folkesson, Alva 
Fureman, Gift informationscentralen, Elsa Grave, 
Jonas Gren,  Beate Grimsrud, Krister Gustavsson, 
Lina Hagelbäck, Per Hagman, Jennifer Hayashida, 
Sten Hidal, Vigdis Hjorth, Gunvor Hofmo,  Johanne 
Lykke Holm, Nils Håkanson, Mai Ivfjäll, Stina 
Jackson, Johan  Jönson, Mare Kandre,  Victoria 
Kielland, Judith Kiros,  Rebecca Kjelland, Josefine 
Klougart, Selma  Lagerlöf, Mats Lerneby, Agnes 
Lidbeck, Rosa Liksom, Ruth  Lillegraven, Lundgrens 
snus Väst kusten, Ulrika  Nielsen, Isabella Nilsson, 
Fredrik Nyberg, Hannah Ohlén Järvinen,  Malte 
Persson, Olga Ravn,  Hanna-Linnea Rengfors, 
Ane Riel, Ingvild Rishøi, Jonas Rolsted,  Mathilda 
Roos, Juliane Rui, Niklas Rydén, Anna Sanvaresa 
(f.d. Jörgensdotter), Tone Schunnesson, Lena 
Sjöberg, Lars Skinnebach, Sigbjørn Skåden, Anja 
Snellman, Nanna Storr-Hansen, Jenny Tunedal, 
 Jesper Weithz, Linda Östergaard, Ingrid Z. Aanestad
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