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VÄL KOMMEN

- Rubella

Dikten är ingens träl'
Visst låter det vackert, kanske som en sagoflickas röda mun. Det är juniregn och försommaren översållar redaktören
Eriksson med små små röda munnar just när sista handen ska läggas vid detta tidskriftsnummer, när Lyrilrveckan i Sollefteå hägrar och ska bli det välgörande brottet efter flera veckors isolering: Jag klistrar. lig klistrar
Nå, den röda hunden erbjuder en slags vila och efterlängtad läsro.
Läsro, men inte nödvändigtvis till priset av sjukdom, önskar vi på RALLARROS dig kära läsare.
Ja, (välkommen) sitt ner du En gammal gubbe tar aldrig ut sina rättigheter. Det är vad Folke Fridell fick till svar
när han första gången träffade Gustav l-ledenvind-Eriksson, som han dessförinnan bara mött genom l-ledenvinds böcker.
Det är i och för sig inte så bara. Vi önskar rnånga nya läsare till Hedenvinds författarskap, och att många som redan stiftat
bekantskapen återvänder. Själv kan jag fyllas av ögonblicklig lycka redan inför många av Hedenvinds rornantitlar, inför
några få ord i hans frodiga, detalj- och infallsrika och poetiska prosa. Jag ska genast bekänna: Jag har inte läst en enda
bok av Hedenvind utan att fascineras och ser fram mot kommande dagars feberrusiga återkomst till t.ex Gismus Jägares
farligt att vara modem Man blir sl fort omodern» och börjar
saga och Jorms saga. Den först nämnda har måttot: r
med orden:

-

»Tidig lyssnare får till sist långa öron, hette det fordom.
Men när den frodiga tunnbrödbakerslran Hon, som aldrig ljög med huvudet på sned iakttog kakämnet under
den rullande kaveln och leende berättade något sällsport, då lyssnade till och med gkdshundena
hans berättande är på en gång ett väldigt och hisnande
Ja, Hedenvind bjuder oss att sitta ner. Hans författarskap

-

-

-

-

-

gästabud, det är resor till silverskogen sydväst om månen, med de förskingrades arv inpräglat i varje stavelse sprunget
som trädet ur fröet, som själen ur en fallen skog.
lntill den dag Carl Göran Ekerwald, för ett par år sedan, övertygande och dråpligt talade om Konsten att läsa innantill, behöll jag den som jag tyckte genanta egenheten för mig själv: Att läsa långsamt, om än kanske omsorgsfullt. Vore
inte livet så långt skulle gott en bok räcka. En god sådan. Det finns böcker som i sina slut liksom uppmanar till att läsa
vidare och denna fortsättning finns bara i samma boks början Med minnet av själva händelseförloppet från första
genomläsningen, kan alltá boken därmed läsas på ett mer vidgat plan Så blir det samma visa om igen när 'slutet' kommer
till mig. Detta skulle kunna vara en uppmaning att läsa mindre kvantitativt, men kvalitativt mer, i en tid när de stundens
starka sinnesretningarna oupphörligt och utan andhämtningspauser tycks välla i vågor över oss.
Sedan Matilda, 9, började dela på sig i allt fler och fler celler i moderslivet, har vi i familjen ofta turats om med att
läsa högt: Den färöiske mästaren Hedin Bni, Tillie Olsen, Kjell Sundberg, Gerda Antti, Karl Rune Nordkvist, Hedenvind,
Sara Lidman, ja listan är långt längre än så. Ekerwald har nämnt att barn lärde sig läsa på några få veckor i mitten av
1800-talet på Island och att de sedan under kvällarna i hemmen stod för högläsningen. Håller vår kultur på att förlora
berättarkonsten? I Gismus Jägares saga säger Hedenvind, typiskt nog i en bisats: »Men på den tiden glömskan inte var så
tät som den blev efter ardentonhundra femtio, sjuttio och nittiotalen »
l »Konsten att läsa» (tryckt i Bokvännen nr 2/1955) berättar Hedenvind att stenhuggarbasens hushållerska, Anna
Lisa Larsson, läste som »vattnet rinnen, »hade sin lust iatt läsa, men mindes inte ett ord av vad hon läst» Därför återberättade stenhuggarbasen det lästa och då kunde hon minnas. Vidare skriver H.
»För läsandet och återberättandet kunde de helt enkelt inte undvara varandra. Och när någon förde detta egendomliga
förhållande mellan dem på tal och genom en och annan försåtlig fråga sökte komma till dess kärna, förundrade hon sig
över hur en vuxen människa kunde fråga så barnsligt. Att läsa är inte den minsta konst. Läsa kunde alla människor
lära sig om de ville. Men att minnas vad man läste och återberätta, det var konst. Ännu större konst var det att minnas
vad andra läste och återberätta det. Men nu var han av motsatt mening. Att minnas och återberätta vad man hört annan läsa, det var den minsta konst. Men att läsa som vattnet rinner, det var konst det var konst att läsa.»
Här i förordet ska inte glömmas, trots att plantorna ännu är små. att utdela ett fång Rallarrosor på rot, på väg mot
högsommarens blomning. Den första helgen i augusti går Hedenvinddagarna av stapeln, då ockâ för första gången en
teaterpjäs skriven efter en I-ledenvind-roman spelas. Många är engagerade idetta, inte minst Niklas Lindberg, Krokom,
som härmed får en rejäl torva ur buketten. Han har bLa skrivit manus till teatern, gjort en uppmärksammad serie program
för Radio Jämtland om I-ledenvind och har stor del i urval och förarbete till detta tidskriftsnumrner. Alla övriga medarbetare ska ha stort tack och sin del av det småningom prunleande Rallarrosfånget. Jag vill nämna och tacka två av våra medverkande bildkonstnärer eftersom de inte presenteras på annat ställe i numret: Håkan Lundgren f. 1954 i Hissmofors Han
är skogsarbetare och har bla illustrerat noveller i SIA. Och Karl Otto Myrstad f. 1938 som till hälften försörjer sig vid en
spånplattefabrik och därutöver som bildkonstnär i Häggenås, Lit. Första veckan i oktober kan du beskåda fler av hans bilder på utställning i Hammarstrand. Vi vill från RALLARROS också gratulera Folke Fridell som 1985 är mottagare av Hedenvind-plaketten, och tacka Strömsunds kommun och Jämtlands läns landsting för ekonorniskt stöd till numret.
Med detta önskas god sommarläsning och många fantastiska äventyr. Hedenvind rör vid själva konstens kärna i följande avslutningsord, vid relationen mellan fabulerande och sanning. Kanske kan man rent av komma dokumentationen
och sanningen närmare via fabulerandet och det den stränge Luther i oss fördömmer som lögn:
»Slutligen min opsykologiska term, som slagit så många bokstavsryttare för huvudet, nämligen attjag ljuger för att
för någon glömd livssanning och talar sanning, för att likaledes, om lyckan står mig bi,
om möjligt väcka intresse
blotta någon onödig livslögn.»

-

-

(ur Gudaträtan och proletärdilrtaren)

_
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HEDENVIND
GENOM FEM DECENNIER
På knappa

fyrtio är upplöstes forna jordabanden.

Kardan stannade, spolen föll ur flinlra kvinnohanden,

ty fullbordad var den långa grâtidsväven

låter Gustav I-Iedenvind-Eriksson en at-ende
bonde skalda i fömrdet tm SILVERSKOGEN

Så

_

SYDVÄST OM MÅNEN' I några knonga strof”
antyder Hedemind här Ü-.ÜUPGI Och Vidden W det
ämne som han ständigt återkom till under fem
författardecennien brytningen mellan (let gamla
_

_

syälvhushållande agrarsamhallet och den fram-

tfänßnde “Ya kaftalismen Och industfialismenÅn sökte han gestalta detta väldiga paradigmskifte
i realistiska skildringar än ville han fånga det i b_
'

der och symboler' I sagor och myter'

MED RALLARKÄRRA MOT DIKTEN
Dä l-ledenvind föddes den 17 maj 1880 i Alanäs i nordöstra Jämtland befann sig Sveriges skogssocknar i en
smärtsam omvandlingsprocess »Trävarutidem (som Hedenvind brukade säga) hade brutit in. Men Gubbhögen,
l-ledenvinds hemby, berörde: ganska sent. Han kunde därför ännu under sina ungdomsår bevittna den dramatiska
fas i den nordsvenska industrialiseringen som markerades
av hemmansköpen När bolagen övergick från tidsbundna
awerkningskontrakt till markköp innebar det proletarisering för många bönder.
Den gamla bondekulturen levde länge kvar i Jämtland
och Hedenvind hade lärt känna den på morfaderns gård.

2

Både av sin morfar, som var en god sagoberättare och förtrogen med alla traditionsrika hantverk på en naturahushållad
ne bod
ngä rd .och avsinmormor,soma lltidbarden
gammaljämtska kvinnodräkten, har Hedenvind givit vackra
porträtt (t ex iantologierna Ansikten, 1932, och Min mor,
=@9°f, 1941.
1947. Och i hans egna böcker Jämflääsk
och Med rallarkarra mot dikten, 1944). Det var morförf t
d d
ha
t t ha d
ald
tiorfïgansfznïiïreïg n om ns upp os mn un er e

Även l-ledenvinds mor bevarade på många sätt traditionerna från allmogesamhället, men när mot-fadern 1890
hade tagit »födorâdxv och fadern tillträdde hemmanet växte
en annan livsform fram. Hedenvinds far blev en bonde av
trävarutiden, lejde folk till skogsawerkningar och körningar, slog sig på affärer och låg ute på handelsresor. Som
äldste son fick l-ledenvind känna av den nya hårdare arbetstakten och redan från tio-elvaårsâldern var han med i
timmerskogen och på resorna.
Då l-ledenvind var femton-sexton är lämnade han plötsligt hemmet. Varför han gav sig iväg förteg han i det längsta. Men när han 1944 övertalades av sin utforskare Örjan
Lindberger att teckna ner huvuddragen i sitt skiftesrika
liv, avslöjades slutligen orsakerna till uppbrottet i memoarboken Med rallarkarra mot dikten. Det som framkallade
brytningen var
kort sagt trycket från en hård faderlig
auktoritet, som fordrade alltför mycket men gav föga igen
till sonen som drömde om något utöver slitet för dagen.
Den utlösande faktorn var ett gräl som slutade i handgemang. l-ledenvind kom att bära hand på sin egen far och
lämnade hemmet för att aldrig återvända.
Därmed var l-ledenvind definitivt inne i en ny tillvaro

-

-

och ett nytt socialt sammanhang. Han blev en arbetare av
den typ som den tidiga industrialismen skapade: egendomslös och kringflackande, med möjlighet att komma ut
i världen. Han var skogs- och anläggningsarbetare, rallare
och mycket annat. Bland de ambulerande arbetarna, som
för byfolk kunde förefalla bestå av lika många vilda sällar
som förkomna stackare, fann han de »förskinçades am.
Han blev delaktig av en sammanhållning och solidaritet
som han sällan sett till hos bönderna, vilka rnånga gånger
i »ävlam sålde sina fäderneärvda gårdar och skogar för en
struntsumma. Hos dessa sentida bönder såg Hedenvind
mest osämja och bristande sammanhållning. När han någon gång i sina första böcker drömmer sig tillbaka till en
bondetillvaro, är det tiden före de stora skiftena med den
gamla gemenskapen i arbetet som hägrar: »Lånte Bång
plogen av mig, så lånte jag harven av honom. På samma
myra slogo vi Noten, som hängde vid stranden, ägde vi
gemensamt» (Branden, l9l 1)
Färden gick från arbetsplats till arbetsplats i vad Hedenvind kallade långdansen under Hundstjärnan. Sverige
genomkorsade han grundligare än de flesta I Norge uppehöll han sig långa tider, bl a som gruvarbetare, och han arbetade också tidvis i en rad andra länder i tjänst hos »det
bevingade hjulet» den industriella expansionen.
En folkhögskolekurs vintern 1903-04 var en vilopunkt
i ett rastlöst liv, men förlöpte inte utan konflikter. Hedenvind kom till greve Robert Mörners nystartade jämtländska folkhögskola i Tårsta iÅs den som 1906 fick namnet
Birka. En ung begåvad arbetare mötte här en bondeidealiserande och vid denna tid i flera avseenden konservativ
folkhögskola, vilket ledde till protester mot skolans auktoriteter. Särskilt på två områden fick skolan dock betydelse. Här lärde Hedenvind çundligt känna Viktor Rydbergs
diktning som han redan börjat läsa hos morfadern. Här
fick han efter skolans slut hjälpa en av lärarna, doktor
Knut Kjellmark som var en skolad arkeolog, att gräva ut
vikingagravar i Rösthammar. Friläggandet av urjämtarnas
gravar blev nog den betydelsefullaste erfarenheten från
folkhögskoleperioden.
Genom radikala arbetare hade Hedenvind hört talas om
Palm, Lennstrand och Branting och hans egna upplevelser
som skogsarbetare kom hans sociala indignation att växa.
Han sökte finna en form för sin samhällskritik i debutromanen Ur en fallen skog, som han länge arbetade med
men som först 1910 (han var då trettio år) blev tryckt på
ungsocialisten Axel Holmströms förlag.
Hedenvind fortsatte att skriva på kvällar och söndagar
och under arbetslöshetsperioder. Efter en rad böcker på
olika vänsterförlag försökte han på 20-talet mer bestämt
än tidigare etablera sig som författare. Hans rallartriologi
( 192630) utkom hos Bonniers, han medverkade flitigt i
tidningar och tidskrifter. Men han lyckades inte klara sig
på sin penna och blev 1931 för åtta år bonde »pâ friköpt

-

-

-
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jord». Vänner, författarkamrater och ledande personer
inom arbetarrörelsen hade ställt sig i spetsen för en insamling till en hedergåva på hans femtioårsdag 1930. De
drygt 5.000 kronor som insamlingen inbringade användes
som en grundplåt, när Hedenvind köpte gården Skäggetorp i Taxinge-Näsby i Sörmland Nu skrev han En bondes
dagbok (1937) med underfundiga tankar om villkoren för
en ny solidaritet bland sveriges småbönder.
Först som statens rfödorådstagare»
dvs som pensionär
kunde Hedenvind mer ostört samla sig kring några
av sina största författarplaner. Hans författarskap blev oerhört rikt under senare hälften av 40-talet och under 50-talet och utgör då en av de verkligt stora insatserna i vår litteratur. Ãr 1960 kom den sista boken han själv utgav, Gudaträtan och proletärdiktaren, och den 17 april 1967 avled han i Stockholm.

-

-

NORRLÄNDSK PROLETÄRSKILDRING
Från förkrigsepoken, den norrländska proletärskildringens
period i Hedenvinds författarskap, har två verk fortfarande intresse: debutromanen Ur en fallen skog (1910) och
Vid Eli vågor (1914).
Hedenvinds första bok är på flera sätt ofullgången, men
den som avskräckts av inledningens singoallastämda månlandskap är att beklaga. Kapitel som »Första milstolparne»
och »Timmerfällarnes hus» tillhör fortfarande våra bästa
arbetarskildringar trots allt som skrivits sedan 1910. Debutboken handlar
som så många diktares första verk
om den egna ursprungsmiljön, men hos I-ledenvind saknas
direkta självbiografiska inslag. I Ur en fallen skog vill han
skildra den dramatiska samhällsförändring, som han upplevde i sin ungdom när skogsexploateringen pågick för
fullt i hans hemtrakter.
Den kraftfulla stormskildring som givit debutboken
dess suggestiva symboliska titel är sannolikt inspirerad av
en bestämd händelse, en förhärjande orkan i Jämtland
1899 (Bo Olen i Östersunds-Posten 9 och 10 februari
1951). Men det anmärkningsvärda är att stormen visserligen är realistiskt skildrad i sina detaljer men ändå symboliskt tänkt: i en gripbar bild fångas hela den norrländska
omvälvningen. Det är ett enkelt men belysande exempel
på hur Hedenvind väver samman realism och symboliki
sina böcker. l senare verk sker det efter långt mer komplicerade mönster. Att en symbolisk undermening, som han
tycker sig urskilja i ett händelseförlopp, ofta har varit
uppränningen till en hel bok, bekräftade Hedenvind när
han i början på 50-talet muntligt kommenterade sitt sätt
att arbeta.
I Ur en fallen skog riktar Hedenvind skarpa hugg mot
bolagsvälde och inspektorsförtryck. Men författarens syn
på den djupare innebörden i själva omdaningen är inte

-

-

-

-

heter det
i »en slags övergångslättfångad. Man lever
period till en ny (tid), vilken egentligen ingen anadeav.
Hedenvind för som i ett växelspel fram både avvisande och
bejakande röster och berättarkommentarer om industrialiseringsprocessen. Skildringen av hur det första arbetslaget
kommer till bygden är given med en sympati som förutsätter ett accepterande av väsentliga sidor av den nya tiden: upptäckar- och expansionsivern, resursutnyttjandet,
arbetarnas nya sammanhållning och stolthet. När laget reser sin första timmerkoja i skogen har de »redan lagt grunden eller de första stockarne till den boning, som skulle
magasinera kraften under vinternatten, den kraft, som
-»_ Men de förskulle lyfta en ny tid ur ödemarken
får
ändrade ekonomiska förhållandena
en god del av skulden till alla olyckor som drabbar bygden, om vi lyssnar
till gamla Båtas mor i det ganska dunkla slutkapitlet.
Hedenvind griper till den Rydbergska grottekvarnsymboliken för att tydliggöra missförhâllandena under exploateringen: industrialismens kvarnstenar mal nu också uppe
i skogama, på hyggen och basvägar och kräver sin tributi
människoliv. Men sammanfattningsvis kan man säga, att
han ändå ser det stora i vad som sker när en ny tid stiger
ur ödemarken Det finns en tendens i debutboken till
accepterande av industrialiseringen
samtidigt som kapitalismen avvisas i orakelspråk.
I den mycket skissartade romanen Branden (1911) ser
Hedenvind det nordsvenska samhället före skiftet i förklarat ljus, när han jämför med kortsyntheten hos den skogssäljande generationen. I ett litet häfte Från öde gårdar
(1913) samlar han sedan några av sina arbetamoveller ur
fackförbunds- och vänsterpressen. Därefter är han framme
vid den märkliga romanen Vid Eli vågor (1914), vars titel
syftar tillbaka på den nordiska mytologins sagokretsar enligt Viktor Rydberg och framåt på de krafter som nu skall
»vrida världens hjulr. Det gäller här andra fasen av industrialismens utveckling i Sverige. Om den nya tidens män
skövlade skog i Hedenvinds debutbok, så bygger de nu i
stället en anläggning för att sprida ljus och elektrisk kraft
över landet. Hedenvind hade äälv 1911-13 deltagit som
rallare i kraftverksbygget vid Älvkarleby ett av dåtidens
största anläggningsprojekt.
Vid Eli vågor lider av att den
ide tyska katedersocialisternas anda
var planerad att bli upptakten till ett
utvecklingsepos som Hedenvind dock aldrig kunde fullborda. Men romanens ibland dunkla antydningar och dess
mässande inslag hindrar inte. att den är en av de mest beaktansvärda av våra tidiga arbetarskildringar. Vid Eli vågor
är en verklig pionjärbok med otuggat stoff och nya tankar.
Den pekar framåt mot Hedenvinds eget stora rallarepos
från 1920-talet och föregriper åtskilligt i senare svensk
arbetarrealism och även modernisrn
Skildringen fär rentav maskinromantiska drag, främst i
beskrivningen av kraftverket:

--
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»Lik en oerhörd spindel i mitten av sitt nät stod det
höga tegelhuset
kraftkällan, energins mysterium med
sina höga järnspiror fyllda med otaliga porslinsknappar
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SOM Väl' det däl' Siäl Väfldls hjul hade sin axel-1
VÅÖHSUOCK Och SOM 'OUfäS(fl'OÜ$1ädOl'$)
S010!!

-
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En rädarr rkildrirrs av industriell miljö var urrvseendrväckande 1914 och liknande texter i svensk arbetarlittera-

tur kommer först med 20- och 30-ralerr

9911

snrirvrrr fem

Redan Hedemimis fÖ1'kfi95f0mi0 Wmmel' ÜISIGQ GV
Vilismï “Wi beiäks i sin lmdefbifa mäwfald W $°f9 °°h
9131310» OV Om Och 9°fL Vid E" V59°f kan OOKS5 beffaklas
SOM 011 Iíåiq KOUORÜVYOUBH med OH 11131194 fbefe
QNP
perade kring ett gemensamt arbete. Det går en linje från
W193-

ßåevillds |U'äfW0fk$!'Om im JOS°f Kiellqfls bekanta
kollektivskildring Människor kring en bro (1935).
Resultatet av det stora anläggningsarbetet blir rmonument, som skola stå till alla tiders hågkomst, och under
vars murar gångna släktleds glada som tragiska stunder
skola slurnra djupt förglömda, medan Eli-vågor vrider
världens hjul. Och likt himmelens stjärnor i natten skola
dess gnisor sprida strålande ljus över landet» Men tron på
den nya tiden är inte utan förbehålL Rallarnas predikant
och skrivare Hejlamb får antyda, att det är »de starke. som
slagit järnband kring jorden, och som nu hålla på att fånga
gnistor ur Eli-vågorna. Eller med andra ord: det är industrialiseringens exploatörer som behärskar vattenfallen och

kraftverken
6

ra;

EFTERKRIGSBÖCKER
_ exp;-es;i0nism,sy|nbo1ism
Hedenvinds hårt tillkämpade utvecklingsoptimism slocknade, när första världskriget drog »sitt svarta skynke för
framtidens fönsten. Gamla förkrigsmanuskript under arbete slängdes nu bokstavligt talat överbord. Upplevelsen
av hur industrialismens alla resurser och även de internationella arbetarrörelsema ikrigförande länder mobiliseraden nu ttngstjsnn tvingade :mn ann i ny form. efter ett
uppehåll på flera år utger Hedenvind en rad symbolistiska
och expressionistiska uppgörelseböcker: Tiden och en natt
(1918), En arom i seuetsnatt (1919) nen Tidens offenssen (1920) 'fm samma epok kan också Jämnt; gåta

(1921) och 1 viss man ortens bätte (1924) hänföras
Man kan lämpligen börja l-ledenvind-läsningen med den
starkt rydbergínfluerade Tiden och en natt, som ger en
symbolisk framställning av människosläktets strävan och
strider och på det realistiska planet en storslagen öden-mksskildring. Redan Örjan Lindberger gav god vägledning för studiet av dessa böcker isin biografi över Hedenvind (1945) och de fem svårtolkade efterkrigsromanerna
har ägnats en kunskapsrik avhandling, Idé och symbol
(1974), av Conny Svensson.
En dröm i seklets natt är I-ledenvinds mörkaste verk I
denna bok om det destruktiva hos människan skymtar
blott någon enda gång tanken, att en djupgående självprövan från individen kan ge en grund för ett nytt samhällsbygge. Men tiden är ännu inte inne, och frågan är om
I-ledenvind i skrivandets stund ens vågade hoppas på att
framtidstron någonsin skulle kunna återupprättas. När He
denvind försökte uttrycka sin livsångest under trycket av
överväldigande upplevelser av världskriget, kom hans prosa
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att uppvisa impulser till nyorientering: den drömskildrande diktaren »hör färgen och söker skriva musik i ord.
Järnets gåta är en forntidsskildring som på det realistiska planet berättar om stenåldern: övergång i järnåldern
men samtidigt genom sin mångtydiga symbolik vill kasta
ljus över industrialiseringens problematik. Forntid och
samtid möts i nästan varje konkret detalj i romanen och
fördjupar tidsperspektivet.
En överngsbok till Hedenvinds tjugotalsrealism och
en mer omedelbar samtidsskildring är den ofta förbisedda

liv följt, han tillhörde »de förskingrader. Och med romanen De förskíngrades arv (1926) grep han sig på allvar
an med att skildra rallarepoken i vår historia. Rallaren
fängslade honom desto mer som rallaren representerar själva övergångsstadiet mellan bonden och industriarbetaren.
Han berättar hur ett norrländskt gruvsarnhälle skapasi
ödemarken. Det är en ny Järnets gåta men förlagi till
1900-talet. Ingenjör Gångevänds män med »Hertigem
och hans rallarlag i spetsen kommer som arvingar till ett
stort arvsskifte. Liksom arbetslaget i Ur en fallen skog

romanen Orions bälte med en sjöskildring och lyriska visioner av kosmos som beundrats av yngre diktare. Den
unge Artur Lundkvist betraktade Oríons bälte som Hedenvinds mest fascinerande verk. Detta framför han i essäsamlingen och programförklaringen Atlantvind (1932),
där han awisar den övriga äldre svenska proletärdikten
men inordnar Hedenvind under rubriken »Svensk modernism» tillsamrnans med Lagerkvist, Diktonius och Harry
Martinson. Nyligen återvände Lundkvist i en lång essä
lysande i sin egenskap av starkt personlig och subjektiv
litteraturtolkning - till Hedenvinds författarskap och ägnade det ett häfte i serien av Svenska Akademiens Minnesteckningar (Gustav Hedenvind-Eriksson, 1982). Som den
grundläggande konflikten hos Hedenvind ser han »motsättningen mellan drömmaren och verklighetsmänniskan, mellan diktaren och kroppsarbetaren, mellan utopisten och
skeptikern».

öppnar de ödemarken för en ny tid:

-

eget

»Där råg ej växte, psalm ej sjöngs, och månen gick upp
över blåsvarta klippor, skulle nytt land byggas och nya
eldar tändas. Den mark, som trotsade plogen, tillhörde
gånge-vändare och klackjärnsbröder och betraktades såDet var
som äva av Nobel vid sidan av hans testamente.
den hederlige Hertigen, som kom med sitt lag.»

-

En ny bygd växer fram och det gamla proletariatet,
»axplockarfolket», sugs upp av industrialiseringen, får arbete, pengar i pungen och handelsbodmat på bordet. De
når ett visst välstånd men sällan trygghet. Lösenordet i
romanen är »ävlan», dvs människors oavlåtliga kamp för
från garnla
den fyllda penningpungen, och »uppbrottit
boplatser och livsmönster. Människor upphöjs eller gär
under i striden om järnet och penningeri Våldsamma strider blossar upp mellan gammaltroende och läsare. Missionshus byggs men också Kooperativa.
Romanen slutar med avlösning och revoltstämningar
så som i verkligheten ofta skedde efter den allra första
epoken i en ny regions industrialisering. Den rastlöst verksamme pionjären Gänge-Vänd fär dra sina färde och ersätts av en löjtnant som bara förhandlar med arbetarna

-

-

RALLARTRIOLOGIN
Ur bondesamhället steg rallarna och anläggningsarbetarna
plötsligt fram och lämnade urgamla livsformer for att bli
industrialismens förtrupp. Det mönstret hade Hedenvinds

-
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genom underhuggare. Demonstrationsfanor höjs och strejk
bryter ut. Den döda konflikttiden fullbordar många individers öden, driver dem ut på landsvägen att söka bröd
och pengar.
Hedenvinds skildring i De förskingrades arv av industrialiseringens genombrott är mângtydig och problemdebatterande. Efter världskrigárens upplevelser var han
färdig med allt patos, religiöst som politiskt. Kvar finns en
fascination inför tidens igâtlikar, »oerhörda kraften: »Underligt brukas de också. Men ohygglig är den kraft, som
bringar människorna att bekämpa varandra med brödet ...»
Författaren finnersin uppgift iatt söka fänç olika tendenser i utvecklingen Men vad han betraktar som »de förskingrades arv» behöver man inte tveka om: den nya sammanhällning som kan skapas inom arbetarkollektiv och
arbetslag. 1 romansvitens fortsättning och avslutning, Det
bevingade hjulet (1927) och På friköpt jord, spelar diskussionen om samhörighetskänslan en ännu viktigare roll. En
huvudfrâga är hur den skall kunna utvecklas till medveten
solidaritet. I Det bevingade hjulet vidgas synfältet från

föfafa dalen saham sildrinoan av rallama Och ahlässhihqaarbatarna sam varldshamadar och imamatiahalla PralatäWf-

I P5 ffÜ<ÖPf 10'Ü ÅWWÜHÖGI' S1'-lÜi9° en *W Ui°|°9í$
J°h JOIISSOII- med 0591? kimfa'
h\W“dP°l'$°°1'- fnfe
fel' till b°¿951'¿° 0011 i°\'d°- BOIIÖGHWGI h°S den fÖ\'S1-3
har tagit
°<=h has författaren Sjalv
rallarsaharatianah
ut sin Tätt- M9!! f0Ü3f|39°ï fö? md S59 en “Y Smmñhån'
05119- SOÜÖUÜGI 0011 Vídslm in i 50050115 Väflcl De f°"1a
731137039 935 Öleïläf- Gif Qammlf 9ä$f9iV°fi| blir P5 “lm

-

-

at “måne

för mämÜ$k°f °°h 9" m°dßf9åfd föf “Yi

idé" 0011 Praktiska PmlëklNär 20-talets stora insats inte ledde

till

någon tryggad
S151" fölia sina rallares
föffaafbai “WG HGÖGUVÜIÖ
V59 0071 bli 50059 På äldre dar. Nu skrev han som nämnts
av
GI! Gl1k0b0k med titeln En bondes dagbok (1937)
Ivar Lo en gäng kallad »den förnämsta moderna svenska
bonderoman som utkommit iSverige». l-lär går Hedenvind

in

-

°°h fö' in -'>°ÜdN'íf0f$Pl'°b10mli|<0Il från llartriolaaihiah amåbaadß dasliea reekieneriaeuefaearebbeae
Vidare

S0-talas

JÃMTLÄNDSKA SAGOR OCH NORDSVENSKA
TIMMEREPOS

Efter bondeären inledde Hedenvind ännu en epok i sitt
fÖ'fafï3l'$k3P NN Sina Qmlif
Jämädßk-1
$39°f
(1941). Saaafvlkat som kvm bart (1946) Mmm höqa
stil och ett cicelerat konstspräk förmäls här med gammeljämtdtt folkligt berättande. Det finn! Utvßlíllqslönster
i 99°“m1i“93ma Ûäf 5559 $lmid$P!'0b|°m Oh fmlídsViSi01191' OCKÉ bfyïel' fram De Wå 15119" *Pl
Uïqívlla
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gngqfna, Jorms saga (1949) och Gismus jägares saga

(1959), är lanere en följe men kanske anda de märkligaste. Jefme sega handle: em en utbryming ur en äldre kuiturbygd, en folkförflyttning och ett nytt samhälles framväxt
allt tack vare kraften i människans outrotliga dröm
om Gröndalens eviga sommar, om en bättre värld. Gismus
jägares saga, som vandrade många näverskomil innan Hedemand neazeekmae vad han man, kanske drama, bal-jer
i medeltid men tycks glida över även i senare tiders bondeliv. En första ansats till penninghushållning skymtar och
Gismus jägare framträder som pälshandlare. »Vart han tog
vägen till sist visste ingen med säkerhet», sägs det med sa-

-

goberättarens suveränitet.
Med dikten mot befrielse (1955) och Befrielse (1958)
är verk av underfundig originalitet i en sliten genre, me
moaren. Men Hedenvinds rika 50-tal är först och sist de
sagodrimrande eposen om trävarutidens första genombrott
i Norrland och Sverige: från Silverslrogen sydväst om månen (1950) över Guld och mjöl (1951) till Snöskottningi
paradiset (1952). Startpunkten i den första av dessa romaner är tydligt markerad; eavem, bebaaeleetiaen, 1 are:
feaen i fame keless. oek vad som bebaaes blir
pitelrubriken: »En ny tid vid bondens grindnv. Tidsangivelserna är färre i fortsättningen, men det är uppenbarligen
skngsinnnsnins upptag; på 1350-, 1360. och 1g70.¿a|en
som skildras. Gästabudet (utgiven redan 1951 och på annat förlag än de övriga) är en fristående del och snarast att
ben-akta som en avslutning Den är målad i en hjärta,-e

mg:

färgskala än de andra romanerna eftersom ämnet är trävennnfiene »etema», uppsvange: under fransk-tyske knge; 1370.71_

Centralgestalten i romansviten och i den sjudande verksamhet som väcks till liv i nordanskogarna är f d bonden
Joel Hansa på Näset, som har blicken öppen för vad som

kördon i det äldre svenska skogsbruket behärskade Hedenvind också in i minsta detalj. Men främst vilar skildringen
på hans egna erfarenheter som skogsarbetare, låt vara några decennier senare än Silverskogens tid
Berättelsen spänner áledes över en mängd fakta och
realistiskt uppfattade detaljer, samlade genom liv och läsning, genom muntliga traditioner och tryckta källor. Den
lätthet med vilken Hedenvind hanterar sitt ämne och sitt
stoff är imponerande och de tvära kastningarna mellan
realism och symbolism i en del tidigare verk är försvunna.
Hedenvind förmår från början till slut sammansmälta sin
realism med symboldiktande och mytskapande i denna

nallar Pa an handa nal' UaVaf“°XP°fï°n Pa En91and Safta'
fart. Han är en hårdför lurendrejare men ändå en storkarl
och förengare. Namnet Hansa hade (bekräftade Heden-

romansvit om gråtidens förvandling till trävarutiden:
»Allt timmer fälldes med yxa, precis som cedrarna på
Libanon fälldes till Salomos tempel Alla moar genljödo av
yxhugg och dån från fallande furor, medan sjöns is råmade
under det nedkörda timrets tyngd»
Hedenvind uppnår ofta denna monumentalitet när han
förvandlar verklighet till dikt Ännu ett lysande exempel
på detta är berättelsen om hur gamle OI Jana ligger för
doden oen foreoirer oora noirenit over sitt etrareamma iii,
oen finna någon mening med det tiiinommande Hane

Vind en 95“9 fö' miq) Val" med Viss tanke Pa ae* 9an'a
senmedeltida handelsförbundet, som ju var ekonomiskt
banbrytande i Norden men företrädde en xvhansaanda»
som ofta betydde hänsynslös exploatering av urinvänarna.
På motsvarande sätt låter Joel Hansa falsktumma virke
och drivs att anstifta mord för att dölja sina bedrägerier.

paradisdröm blir då till en kosmisk vision om stadigvarande arbete ,i etraioianeen från nrietamrronan under taket i
paradieetr eastean 1 sina fenertantaeier nar nan redan bör.
iat sin nnneift i ett iii, etter detta;
,0en nii_ kara natriai-|rer_ vill ni Visa mei' att de veririi.
gen finns någon mening te sist, så fram me e enosirovei

Det af Sannafliqan ba99bÖ|°Ü°ï$ ÜdM0' Hansa nöf nafnfna i den Snïasnala Gfafidan °Cn ang'
slas inför varie ferahdrine. medan Jae! Hansa bara hepvas
alltför mycket av den nya tid som till slut krossar honom

Säg sen bare

-

En annan nW“¿P°fS°n i kfönikan al' den lilla k°f9'na~
karen Tobias. Han lämnar sitt gråtidshantverk för att bli
drivare i timmerskogen När den försynte Tobias får sin

'

-

ifrån varest je skall begynn te skotte, på Sjustjärna ell Hundstjärna» Snö behövs alltid, det vet han,
em men eken fa frem virke tm tfavemmetkneaen i Enq|and_

Det är inte bara de gamla trävaruhuggarna som Hedenvind låter bära till çaven. Det är hela det självhushållande
nondeeamnaiiet, oratiden, som in-avsatts oen far i-amna
plats for en ny tid_

ÖVGY'
det $Yn|i9a belnsaf Pa Sin Vafdíqnaï
väldiøas hah av sin eqeh upphöielse. braverar eeh super sia
Plakaï föl' föfsïa °°n Sista ängen sin ÜVEn analysefana Pafwnskdfing aV Oangsa f°n1anïYP
har Hedenvind aldrig nämnvärt intresserat sig för och be-

Den stora sviten om hur bonde- och skogslandet Sverige inlemmes i industtielasmens international blev Hedenvinds magnum opus. Ämnet är värdigt en stor epiker och
Hedenvind har vågat fånga det väldiga skeendet i en skildring, dar bildspråk oen symnonir knyter an tiil foiireaoa

fhödar sis Om Därmed inte sagt arr hah skalle sakna nsvkologisk insikt, men hans berättarteknik siktar till att låta

een biblisk berättelse. Den som at ehjalpiiqt energisk me
ktn-bitsmåiarens foiitiioa naivism, mot stående epitet oen

mfnangasïalfefna ffafnïfada ffafn i Sina nandlinflaf- Dafas
reaktioner i och inför händelseströmmen får vittna om deras personligheter och berättaren söker sig därför gärna till

stilisering, mot att möta en berättare som tar tid på sig, får
hänvisas till annan iaanind Men det ar en reservation som
inte gäller dintaren een dintveritet titan oss läsare
Hos Hedenvind kan man ännu få höra den gamla epinens nn-ton nuda Över utnuggningar den skogar oen äterskena från de 515 bergen

föfsïa Pals

Û

Vandlnlnkfaf i de enskilda lßvnaßödenaGenom muntliga berättelser och tidningsstudier har
Hedenvind inhämtat massor av stoff om decennierna före
den epok han själv upplevde i sin ungdom och behandlade
i Ur en fallen skog. Joel Hansa har exempelvis haft sin direkta förebild i den muntliga norrlandskrönikan. Successionen från primitivare till mer fulländade redskap och
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LITTERATUR OM HEDENVIND
Ett studium av Hedenvinds författarskap kan gärna börja
med hans egen berättelse om uppvälttåren íMed fääfkäfra

mot dikten (1944).

På denna självbiografi men också på arkivmaterial och
socialhistorisk litteratur samt uppgifter från His hemtrakter kunde Örjan Lindberger bygga sin utmärkta monografi
GUSGV Hedenvind-ÉrikSSOn (1945). Lars Furuland Skriver
om Hzs folkhögskoletid i Folkhögskolan - en bildningsväg
för svenska författare (1971) och har ocká publicerat en
rad artiklar (bl a iS0ei-ala meddlä
N' 4'5 1963) Och
recensioner, varur det mesta nu här kunnat sammanföras
till en översikt för RALLARROS specialnummer. His
kontakter med tidningen Brand och dess förlag kommenteras av C J Björklund i Orädda riddare av pennan (1960).
Bland Hzs författarkollegor har särskilt Eyvind Johnson, Artur Lundkvist och Ivar Lo-Johansson skrivit om H
och hans författarskap. Ivar Lo tecknar ett personligt
porträtt i kapitlen »De två grindstolparna» (den andre är
Martin K°ek!) och »Diktaren på traktorn» i Författaren
(1957). Eyvind Johnsons höga uppskattning framr av
hans uppsats »Anteckningar vid läsning i Gustav Hedenvind-Erikssons verk» (Svensk litteraturtidskrift, 1939; omtryckt i något bearbetad form som inledning till urvalet av
H:s noveller i På minnets älv. 1961). Artur Lundkvist
framhåller modernistiska drag hos H redan i Åtlantvínd
(1932) och har nyligen utgående från sina artiklar och recensioner genom åren givit stimulerande tolkningar av
Hzs verk i en stor essä utgiven under titeln Gustav Heden-
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vind-Enkssen (1982) i svenske Akademiens Minnesteekningar. I ett specialnummer av SIÅ-Skogsindustriarbetaren
nr 9 1945 uttalar sig fem författare om H: Lars Ahlin,
Erik Asklund, Gustav Rune Eriks, Josef Kjellgren och
Axel Strindberg. Gunnar Ekelöf recenserade H:s sagor i
BLM 1946 och 1949_
I samband med Artur Lundkvist; lysande egsäistik om
H kan det nämnas, att en del av de olösta frågor som han i
sin bok 1982 har pekat på redan ingående är diskuterade i
den första doktorsavhandlingen om H: Conny Svenssons
Idé och symbol. Studier i fem romaner av Gustav Hedenvind-Eriksson (1918-1924) (tr 1974). Svensson har också
skrivit om H i Våra författare (1974) och redigerat ett
postumt novellurval Vår Herres åker (1971). Nyttig som
uppslagsbok är hans förteckning över vad som skrivits av
och om H i Gustav Hedenvind-Eriksson En bibliografi
(l973; Avd för litteratursociologi vid litteraturvet. institutionen i Uppsala). Till Hzs 80årsdag utkom ett urval kortprosa Pa minnen arv (1961) redigerat av Lars Funilena
och Erik G31-nby_
Viktiga specialstudier är Hans O Granlids analys av
Jorms saga i Då som nu. Historiska romaner i översikt och
analys (1964) och språkvetaren Karl-Hampus Dahlstedts
uppsats »Hedenvinds debutroman och dialekt» (Svenska
landsmål och svenskt folkliv, 1960). Det finns också en
otryckt lic.-avhandling om Hzs språk vid Helsingfors universitet 1972 av Taina Pitkänen.

LARS FURULAND

/\/1'/klø

'

Och livet blev aldrig mer sig likt

1.

Hedenvind debuterade först vid 30 års ålder. Boken Ur en
fallen skog kom 1910, men vars första rader måste ha nedskrivits långt tidigare. Romanen har sina rötter i Hedenvinds egen hembygd i nordvästra Jämtland och vars huvudmotiv ligger i samklang med skogsbolagens intåg i den
norrländska skogen. Erfarenheterna från hans egen uppväxttid har runnit in i känsla och närvarande genom ett
starkt medryckande engagemang.
Örjan Lindberger skriver i sin avhandling om Hedenvind:
»Det finns två olika uppgifter om när boken började
skrivas Enligt den ena, i Hedenvinds uppsats i 'Ansikten',
skedde det när han var aderton år. Enligt den andra, som
återfinns dels i förordet till Folket i Bild-upplagan av romanen, dels i Med rallarkärra mot dikten, satte han igång
vid fjorton års ålder.
Båda uppgifterna innehåller något som är värt att ta
fasta på. Den senare av dem är mycket detaljerad. Hedenvind berättar, hur han stal papper ur sin fars proviantbod
och skrev på kvällar och söndagar i en skogsarbetarbarack
vid Odåglesjön på Svaningens skogar. Det är rimligt att
tänka sig, att det han nu började skriva, handlade om hur
bönder blivit beroende av bolagen och deras pengar. Svaningen inbjöd till behandling av det ämnet. Det intar en
rätt betydande platsi Ur en fallen skog.
Men någonting ligger det väl också i den första uppgiften.
När Hedenvind lämnade föräldrahemmet, begav han sig
norrut. En tid uppehöll han sig hos sin farfar. Denne hade
bytt med en av sina mågar och i stället för hemmanet i
Norråker fått ett i Vilhelmina. Det kallades då Varisåsen,
på grund av sitt läge norr om sjön Varisen; numera heter
det på kartan Nordanåsen. Efter ett par år återkom emellertid Hedenvind till hembygden. Åren 1899 och 1900
arbetade han med timmerhuggning och flottning tillsammans med Hans Ol Jansson, en bonde i Lillvikens by i
Alanäs. Han har berättat, att Hedenvind hade två märk-

liga egenskaper: dels var han okristligt stark, dels kunde
han vara utan rnat. Han hade den vanan att köpa för litet
proviant på lördagen, så att den tog slut på torsdagen och
han måste låna av kamraterna. Länet betalades igen nästa
lördag, och så upprepades historien nästa vecka. En torsdagsförmiddag anmärkte Hans Ol Jansson på att Hedenvind måste låna. Då teg Hedenvind och åt ingenting den
dagen, inte heller på fredagen eller lördagsförmiddagen.
Först på lördagskvällen, då han kom hem, åt han middag.
Han åt då inte just mer än vanligt. Ändå hade han arbetat
som vanligt alla tre dagarna. Historien säger mycket om
Hedenvinds fysik, men kanske ännu mer om hans lynne.
Hans Ol Jansson arbetade under dessa år i skogarna vid
Flåsjön. Han tror sig minnas, att det var då, som det förekom en höststorm, som vräkte omkull massor med träd
kring sjön.
Ur en fallen skog har fått sin titel just av en sådan
händelse. Vidare är det tydligt, att beskrivningen av lolnliteterna i romanen till mycket stor del är sammansatta av
detaljer, som har sin motsvarighet i bygden kring Flåsjön.
Man får nog tänka sig, att Hedenvind tog upp boken på
nytt under dessa år vid sekelskiftet»

Romanen handlar om byn Solnäset, då det här var ett område där böndernas skogar köptes upp av bolag och bolagens bulvaner
brännvinet var övertalningsmedel när tusentals hektar skogsmark bytte ägare och de självägande
bönderna proletariserades. Romanens tidsperiod ligger
inom ett år. Ett år då olyckor hopas över folket.
Tråden genom boken är den mammondyrkan som förleder människorna bort från gemenskap. Hedenvind visar
oss att pengar är roten till mycket ont. Han var född bonde och därför också misstrogen mot industrialismen. Han
insåg tidigt att pengar var gemenskapens största sabotör.
Att jakten på pengar gör människans liv egoistiskt koncentrerat. Hennes liv kommer att strypas av ekonomiskt
tyranneri och därför kommer också människorna att förhålla sig konstlade till varandra och blir mer intresserad av

-

ll

kontanter än av samhörighet.
Romanens plattform på vilken Hedenvind står i sin berättelse känns äkta. Den är vågande sann och förspiller
inget genom försiktigt tassande.
Hedenvind har konsekvent ställt fram romanfigurerna

till beskådande. Han gömmer inget. En del har menat att
han tagit intryck av profeterna och av franska revolutionens historia, liksom av Stora Lundamos uppläsningar av
sitt manuskript i timmerkojan på Gröndalsskogen. Där
upptäckte Hedenvind att vreden gick omsätta idikt, att
pennan kunde beskriva orättvisor och förtryck och låta
en kontrollerad revanschlust suga näring ur studier över
sambandet mellan fattigdom och moralisk sörja. Där visar
Hedenvind en genial känsla i det psykologiska förloppet.
Bland annat genom att klä av människan till sin nakna sanning och låta läsaren betrakta hennes klädhög. Där syns
kopplingen mellan altaret och penningpåsen i hela sin realitet.
Antagonisten till det Hedenvind kritiserar rinner som
en eld genom romanfiguren Domkapitlet. Han står som
prototypen för de arbetare som upptäcker vissa förhållanden och synsätt som finns i människan när hon betraktar
pengars betydelse. Domlapitlet ryter sin fråga genom ka-

pitlen: Var finns solidariteten? Men han gör det inte som
socialistisk förkunnare, utan som den upplysta kulturmänniskan. Han känns närvarande som ett naturens under och
har naturen som resonansbotten för sin framtid formad
för människor, till människor.
I romanfiguren Göran Målare känns Hedenvinds motiv
mycket starkt. Första kontakten med Göran Målare ger
intryck av att han måste vara en riktig 'lusläst'. Men tråden väver och väver sitt mönster fram till helheten som
även förkunnas på minnesstenen för de stupade iÅdalen.
BRO'l"l'E'l' VAR HUNGER.

2.

Pojken som 1880 i Gubbhögen, norra Jämtland, stämde
upp ett vrål och började leva hade aldrig tänkt sig att bli
författare. Men omständigheterna och oron som alltid
formade Hedenvinds vägar in mot nya upptäckter och erfarenheter, lranaliserade honom även in på författarbanan.
Sedan har det blivit ett trettiotal böcker, varav en del med
självbiografiska inshg
En av hans första noveller heter »Efter Ore älvdab och
publicerades i »Hälsning från Birka», 1906. Utgiven av
elevförbundet vid Jämtlands läns folkhögskola i Ås Där
stod Hedenvind inskriven i skolans matrikel som nr 121.
Hit kom han på hösten 1903. Enligt årsredogörelsen erhöll han här ett stipendium på 50 kronor. Det blev flera
noveller i Såningsmannen, Arbetarbladet Efter debuten
kom även noveller iBrand, Frihet, BLM, Konsumentbladet, Skogsindustriarbetaren, Perspektiv, Fönstret och
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många fler.

Hedenvind levde ett rikt liv när det gällde kunskaper ur
folkrörelsens historia. Den historia som han själv var med
om att forma. Många yrken hade han provat på; rallarens,
flottarens, skogshuggarens, çuvarbetarens var alla arbeten
som Hedenvind var väl förtrogen med.
När han kom till en ny arbetsplats gick han upp i de
nya intrycken och de nya människorna. Men när allt blev
gammalt och vant grep oron tag i honom och det blev att
dansa landsväg igen. Många vägar hade han vandrat, ständigt jagad av oron och ångesten efter den våldsamma uppgörelsen med sin far vid hemmet i Kvarnede. En uppgörelse som var nödvändig för honom, en uppgörelse som gav
oss en genuin, stor norrlandsfura i den steniga litterära
åkern.
Av en tillfällighet kom jag gående, för många år sedan,
på en gata på söder i Stockholm. Utanför en bokhandel
hängde en låda likt underläppen på Göran Målare i boken
Ur en fallen skog. Den var full med gamla fina böcker. Så
fick jag Med rallarkärra mot dikten i min hand och livet
blev aldrig mer sig likt Livet börjar efter fyrtio sägs det.
För mig började livet efter »Rallarkärra mot dikten». Den
boken ställde en fråga: Vem var Hedenvind. l sökandet
efter svaret fick jag friska rötter i en historia som är på
väg att bli bortglömd. Här fann jag en ung människa som
bar en revoltör i sin kropp, men som gjorde något av den.
Han var en av dåtidens unga som visste vad de revolterade
emot och som lyckades bryta ned motståndet som kallhamrat stretade emot när de ville in till kunskap och rättvisa.

Med rallarkärra mot dikten är den bok man helst bör
för Hedenvind utav den
enkla anledningen att den gör andra böcker mer begripliga. Där finns centralt skildrade händelser som gjorde Gustav Hedenvind-Eriksson till ett skarpladdat filosofiskt
knytnävsslag rakt i planeten på de som stod för förödmjukelse, förnedring och orättvisor.
läsa när man ska intressera sig
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BARNDOMSMINNEN OCH INTRYCK
Tuschlaveringar: Hakan Lundgren

Mina fäder voro bönder.
Även om en och annan blev djurläkare eller
länsman, sa lämnade han icke sitt ärvda hemman, han förblev bonde. Min morfar skötte
med förstand sin gard. Min farfar ägde ett av de
största hemmanen i övre Angermanland, nuvarande byn Norraker. men hade mera hag för
affärer än för jordens brukande och gjorde salunda ständiga handelsresor med lappvaror fran
fjällen ned till Solleftea och Härnösand, därifran med plogar. yxor och andra nyttiga verktyg ater till älls. Även min far var bonde, men
sysslade med skogsdrivning i större skala och
adrog sig sa smaningom en sa stor skuld, att
han slutligen maste sälja gården mot föderad.
Han atog sig ofta hela stämplingar. och manga trevliga figurer hamnade i hans arbete, vanligen mer eller mindre ursparade individer.
mindre dugliga arbetare, men alltid umgängesamma och glada, fulla av sägner och allehanda
berättelser. Han drev arbetet med kraft och
fordrade mycket av folk som draga;-e, men var
samtidigt svag för vackert utseende och klingande tal. En grann hast blev salunda alltid sko
nad fran de tyngsta körslor-na, och en man, som
vandrat mycket. sett mycket, hade god fantasi
och kunde lägga sina ord bra, han var en duktig
karl. om han ocksa icke förtjänade till koksal-

tet för dagen.
Salunda hade han sällan sockenbor i sitt arbete. de visste ju icke mera än han. voro därtill
allvarliga och tröga. Det skulle vara främlingar,
gladlynta och talföra, bevandrade. belevade.
Och när stjärnorna tändes om hösten, när marken begynte bli vit om nätterna och den dim-

miga sjön började krypa under täcket till vintern, da kommo alltid de väntade, dessa törskingrade. liksom framkrypande ur väderstrecken, ur dimman över de långa färdvägarna ned
till den angermanländska kusten, syd över till
Stambanan, eller västöver fjällen till Namsenfjord. Da gick icke en dag utan att tva eller flera anlände, alla välkomna i den man de hade
upplevelser, äventyr och sällsamma händelser
att berätta. Och da blev det langa arbetsdagar
pa Kvarnedet (gårdens namn), men ocksa långa
kvällar, sagokvällar i den gamla stilen. Da lyste
lamplagans röda toppmössa under det laga taket, stundom till langt över midnatt, under det
kaffepannan doftade pa ugnen och främlingarna, vilka egentligen icke betraktades såsom sadana, sutto omkring bordet, med var sin fylld
tekopp framför sig. drucko kaffe och ato torkat älgkött eller annat matnyttigt, rökte sina
pipor och berättade i tur och ordning eller be
svarade min fars oändliga fragor om förhållandena ute i världen. Och man fick sannerligen
höra tskillist. mycken rotvälsk, många dialekter och underliga uttryck på svenska, norska
0Ch S|<8-

Det var saledes dessa väderstreckens flygande
budbämre. Som först väckte min undran över
att världen sträckte sig sa ofattbart langt utom
de ïfkïel' jag Såg 0Ch kände- Ûch jag Var "OllSen icke mllldfe lnïl'@SSef3d åhörare än min für.
eftersom jag ännu ser dem. närjag vill. och hör
d6l'8S I”ÖSIel'-

Üe esl
Natavaara

hade 8e0mV3dTl
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ffå

till Gravarna och kunde dess geografi
l3

på Sina fem fingrar, hade

GGSSUIOIH

Sett 0Ch

Min mor var en smula religiöst betonad,

höft den tidens mest kåda

0'-th Okända PCFSOU'

kyrkligt förstås, men intresserade sig icke desto
mindre för Waldenström, som den tiden syssel-

ligheter. Den ene kunde berätta om en upple
velsens dag, då han första gången hörde August
Palm, och därpå relatera hur denne rabulist såg
ut, hur märkvärdigt han talade, och slutligen
lägga ut texten om det kommande nya riket,
så man drömde om det under flera nätter å rad.
En annan hade hört Hjalmar Branting och berättade om denne så märkvärdigt, som om han
berättat om en sagohjälte, så man tyckte sig
höra den ljudande lurtonsstämman ur vindens
gång över furuskogen utanför stugan. En tredje
hade hört Viktor Lennstrand och berättade
skakande på huvudet i dröjande ordalag, vad
folk ute i världen sade om denne profet: att
han var en antikrist och så stark iord, att ingen
motstod honom, inte ens den lärdaste präst.

Det Vaf fött-ldeíßt

att höfa 0Ch

S.íälV

fude

ra vidare. Antikrist kände jag rätt väl till namnet, den stod för min inbillning såsom en stor
0011 fóffáfttßt mäktig fßpresentant för det onda.
Nu var även socialismen en jätteñgur för min
fantasi, ibland en slags arbetskamrat åt den
mäktige människoenden, ibland dennes väldige motståndare. Ty när någon av de välvise
männen gjorde socialismen och antikrist identiska med varandra, så kunde en annan nicka
menande i ett stort bloss och sjunga på orden,
att socialismen var nog den lede fiendens skarPaste m0tStåHd8f0Då blev jag mycket tankfull, minns jag, nästan bedrövad över den betänkliga oklarhet, som
rådde ifråga om dessa väldiga makter. Ingen
visste något med säkerhet om dem, följaktligen
fick jag lov att själv försöka lista mig till nödig
kunskap om deras förhållande till varandra, hålla ögonen på allt omkring mig, iaktta alla tecken, tyda dem fórståndigt och på så sätt småningom komma till klarhet.
Men jag iakttog inga särskilda tecken just.
Allt gick sin jämna gång, liksom solen om dagen, månen och Karlavagnen om natten.

satte de esta religiösa sinnen. Sålunda kunde
hon i sin naiva men uppriktiga vetgirighet ställa
sin hjärtefråga till dessa flygande budbärare,
om de även sett och hört denne profet, och
fick då sannerligen kunskap om honom så det
förslog.
Hon ogillade Lennstrand, även de socialistiska förkunnarna, vilka den tiden hade det
ryktet om sig, att de icke blott ville taga religionen från folket utan också jorden från
bönderna. Jorden fäste hon sig dock mindre
vid, den gick väl sin kos, även om socialisterna
inte tog den. Men religionen ville hon ha kvar,
kyrkan och prästerna liksom gravbacken.
Och de glada, sorglösa främlingarna voro
goda människokännare. De visste väl att tala
en var efter sitt kynne och sparade sannerligen
inte på krutet. (Hur innerligt har jag ej senare
under mitt liv förstått dem intill sympati och
beundran.) Den ene fann nöje i att riktigt mala
den lede på väggen, medan den andre in i minsta detalj skildrade den sista, avgörande striden
mellan människofienden och socialismen och
därpå drog upp konturerna av den värld, som
skulle stiga fram ur världsstormens töcken över

jorden.
Min far däremot var mycket jordbunden.
hästkarl och ytterst tolerant ifraga om abstrakta ting, askådningar och idéer. Han sporde kort
och gott, vilka karlar dessa de nya lärornas förkunnare voro, och fick då vanligen en lang historia till livs om deras oräddhet, deras snabbtänkthet och slagfárdighet. Då tände han sin
pipa och sade i ett eller ett par stora bloss, att
de voro ju duktiga karlar.
»Och strunt i vad en karl tror eller lär, han
bara är en karl.»
Sålunda blevo dessa årliga gäster i mitt hem
av en viss betydelse för min utveckling, sådan
den kunde bli nämligen.
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Vanligen hände det så, att min far tog mig med
till sina drivningar i fjällen att hjälpa till några veckor, innan skolan begynte. Men stundom kom jag
icke tillbaka hem förrän påskaftonen, då sa langhårig, trasig och otvättad, att min mor och gårdshunden knappast kände igen mig.
Däruppe i de stora, snötunga skogarna var det
så fritt, därtill så obegripligt mycket att höra under de långa kvällama, när elden ammade högt
på »eldpallen» och himlens stjärnor blickade ned
genom det väldiga rökfånget, när fläsket sjöng i
stekpannorna runt härden och suset av hästarnas
tuggande hördes från andra sidan väggen, som
skilde stallet från bostaden.
Där sutto männen på britsstocken eller stodo
omkring elden och lagade kvällsvard. Den ene
karvade tobak i sin pipa, den andre lappade sina
kläder, den tredje brynade sin yxa, den fjärde filade sin sag. Och en var berättade i tur och ordning
sin saga, sina upplevelser, eller nagot en annan
16

upplevat eller något märkligt som hänt en gang i
hans hemort. Alla hade mycket pa hjärtat, och
sällan berättade någon samma sak mer än en gang.
Världen var ju så stor, fantasin ännu större, händelserna manga, sa att lyckades man nagon gang
hitta på något, som inte hänt. sa kunde det ju
raka på att hända.
Och utan skryt var jag vid min hemkomst om
våren mera allmänbildad än mina jämnariga. som
gått i skolan under vintern. Jag kände icke blott
en mängd legender fran skolan i Wittenberg, där
Faust lärde sin svartkonst och Luther drev en ond
ande att översätta de svaraste ställena i bibeln.
från Moratrollsmeden, som smidde bagen till Gustaf Vasas armborst, fran Ansgarii stav till Karl
Xllzs värja. Jag kände även de flesta slotten i landet och visste precis hur langt det var mellan
Ystad och Haparanda. hur många större sjöar det
fanns i Finland, hur manga fartyg Norge hade, ja
även vad Björnson, Michelsen och Nansen voro
för karlar, när de befunno sig hemma hos sina
kvinnfolk. Jag kände till och med Marie Antoinettes och von Fersens förhållande till varandra, troligen mera ingaende än om jag varit ögonvittne,
och långt mera detaljerat än vad som kunde vara
nyttigt för en atta-tioarig pojke att höra. Ty dessa
historiker kände människorna och visste väl. vad
de själva skulle ha tillatit sig, ifall de varit grevar
eller kungliga. och sparade icke med att breda pa
och fylla ut. Det trovärdiga och förtroliga ideras
sätt att berätta fick jämna ut och skyla över det
mindre troliga i versionen. Och ingen avbröt en
enda gang med t. ex. det störande utropet: Nej.
stopp. Nu ljög du allt fór otroligt, Ola.
Ännu ser jag när jag vill, och hör de trettio
männen i Gröndalen, fast de flesta torde vara döda för länge sedan. Där var bland annat en gammal man, halvt invalid, vilken deltagit i fransk-tyska kriget, varför han kallades Tysken, men var väl
svensk, vad jag kan tro. Sned och vind, full av ärr
och med näsan sittande pa tvären över ansiktet.
munnen dragen mot vänstra örat, det högra örat
var borta. liknade han allt annat än en människa.
där han satt hopkrupen pa britsstocken och sörplade sitt kaffe. berättade om kriget och knöt samman meningarna med langa. väl formade svordomar.
Han blaste pa den varma drycken, sa den gick
i vagor över det stora fatet, och frammanade kri-

så att man såg Vaiie detail Sklininia i
varje
jämmerrop förtona i trumvilvlar
blod, hörde
och hiskligt kanondunder. Och slutet på hans
dystra men livfulla saga blev alltid att han drog av
sig skjortan för att man skulle se och beränka,
som hans vaneord var. att där (han pekade på sin
kropp) hade en kanonkula gått. där sju franska
bajonetter pà en gång. Där hade en granat slagit
ned Oeh eXPi0defat. där en bomb o. s. v., o. s. v.
Han hade Varit en St0i' krigare- daftiii OdödiigNu var han emellertid gammal och ful. men räknade sig ännu för full karl och ville icke sta någon
efter i arbeteNär Varen l<0nt. hade han i alla fail ieke hnggit
för mer än Omkring tjugofem kranar Oeh stod saledes i stor skuld för provianten. Men det gjorde
ingenting- han Val' ända en duktig kafi i niin fal'S
ögon, och en karl. som han verkligen önskade ater
följande höst. Fast han försvann liksom alla de
andra och lämnade mm åt nya.
Den märkligaste mannen i Gröndalen var emellertid stora Lundamo. en före detta norsk löjtnant, vilken kommit på kant med sina överordnade och dragit över fjällen till de jämtländska skogarna, där han funnit vistelsen behagligare än i
norska armén. Han hade begynt göra skogsaffárer,
men blivit uppskojad av andra skogspatroner och
var nu endast en vanlig dagakarl, med sinjättestora kropp fylld till brädden av grämelse och ett
gränslöst hat till sina vedersakare. Och grämelsen
latnte detta Ständigt fianiniande hat hade n0g
ffiitt nag0t Pa hanS nefvef Oeh hjärna- Skniie jag
tr0Han ägde Oefhöfda i<f0PPSi<faftef- dafjtinite en
Stämma S0m Öl/eftfäffade aiit jag ännu hÖft iffaga
Om mänskliga röstresvrser- Dessutom var han diktare, en VredenS diktafe av hÖga gUdai'S nade- Oeh
hade skrivit en St0I' b0k (eI1daSt n1anUSi<I'iPt natUi"
ligtvis), vari han skildrade sina vedersakare sasom
de- eniigt hans mening- förtjänade- Ûeh nät det
gatt avigt för honom under dagen. eller han varit
Säßkllt anráktad 3V gl'äm6lSCl1S OCh ll8tCtS dCmOnet, Sa biei' det Vanligen en dundfande Uppiäsning
under kvällen.
Da Steg han in 50111 ett Snöniein i den fÖi<iga
i<0jan. hade inte tid enS att fa Sig niat Oeh kaffe
eiief taga aV Sina Vata Piagg- Utan df0g ffani den
digfa, S0ii<iga iiintan Uf Sin iädefSiiei<- Piaeefade
Sin Viiidiga gestalt h0l't0n1 den högt tianiniande

gets vilda lek.

elden och begynte läsa med en röst, som kunde ha
kommit takkloven över hans huvud att lyfta sig.
Snön på hans rödrandiga islandströja tinade och
steg upp i vit imma omkring honom, isen i hans
gula, krusiga skägg och har tinade, och andedräkten stod som en rök mot pappersarket i händerna
framför honom,
En gud, i fard med att halla domedag, hade
icke kunnat vara mera representativ än denne
dödlige. i besittning av en vredens fantasi, som
ieke ägde nagra gränser,
Var och en av hans arma fiender hade sitt kapitel. Och en del av dem behandlade han så grundligt, att han började deras utvecklingshistoria i
svek och brott redan i moderslivet, och det var
ord, ej viga vill jag lova, Sedan giek farden som en
stormvirvel genom jordelivets växlande skiften i
ont uppsåt, i synd och förljugenhet intill dödsbädden, då ingen förlåtelse stod att få, varpå de föllo
som snöingor från den mörka nattens töckniga
himlavalv ned i avgrundens djup, där kapitlets
största och gräsligaste drama utspelades.
Hans vedersakare fingo verkligen umgälla, att
de levat och bedragit honom. Det var icke utan
att jag trots allt tyckte synd om dem och kunde
efter dessa föreläsningar icke få en blund i ögonen
under hela natten, dels till följd av den förskräckliga helvetesskildringen och dels vid grubblet över
en möjlig utväg att hjälpa dessa Lundamos arma
offer ut ur deras hiskliga kval. Visserligen hade
deras jordeliv varit en enda kedja av onda uppsåt
och brott. Men denna gräsliga pina i evighet tycktes mig dock allt för orimligt härd i förhållande
till brottet, vilket i alla fall icke sträckte sig över
mer än sextio, högst sjuttio jordeàr. Jag önskade
verkligen av hjärtat att Lennstrand matte lyekasi
sitt förehavande, ty av främlingarna hade jag hört
att han ville bort med allt heligt, även helvetet.
()eh jag menade, att den beundransvärda gärning
han i så fall orde till fullo uppvägde förlusten av
de heliga tingen
A||t|10gt dajag sedemera låste Dante, tyckte jag
att dennes lnferno var ett paradis jämfört med det
Lundamo skapat åt sina fiender.
Sadana voro de män, som gåvo mig de första
och starkaste intrycken, som därjämte väckte den
tanken i mitt gossehuvud: att så snart jag blev
stor, skulle jag också bege mig ut ivärlden och se
det de sett. Så skedde även. Och egendomligt har
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jag en och annan gång träffat samman med gamla
män, vilka, då de fått veta att jag var jämte, berättat att de den och den vintern, det och det året
varit där på timmerhuggning i en väldig skog, kallad Gröndalen, och arbetat åt
-. Det var min
far.
Senast 1915 lastade jag malm vid Helgevasshögen iOfoten och hade till vagnskamrat en gammal
man vid namn Julius, kry och glad trots sina år,
vilken arbetat åt min far, även han i Gröndalen.
På våren hade han gift sig med en jämtländska och
dragit hem till Norge, följande vår fått en son,
som vuxit bra oeh småningom visat sig äga sådana
gåvor, att kommunen funnit skäl att bekosta hon0m Sl<0la, Oell nade nYllgen blll/lt PfäStVlgd En
gang Undel' mln gl'aVÖl'Pel'l0d ( .lag llllnäfde mlg da
med att dfaga gen0m landet Oell g1'aVel'a) l<0m Jag
till VltSand Oell Steg ln l en gafd» Val'S llUSb0nde
Sllltllgen berattade mlg» att han Vaflt l Jämtland
en vinter på timmerhuggning i en avlägsen skog.
kallad Gllöndalenr Oell arbetat at en l>0nde, Sem
hette -- Det Val' min fafNu hade han själv gård, en dotter som var lärarinna oeh en son som höll på att studera till agro
nom.
Jag resonerade frimodigt i anknytning till hans
minnen från Gröndalen, men tänkte samtidigt
smått vemodigt: Ja, då kom du smygande ur dimman över de långa fardvägarna. Varifrån kom du?
Ingen sporde dig därom. Men trasig var du, även
hungrig, åt dig mätt i mitt hem och fick arbete av
min far. Nu är hans son en landsvägsriddare, utan
annat mål än en dag omsänder och ingen annan
glädje än den han själv fómtår skapa sig för stunden. Livet är sannerligen växlande, en intressant
böljegång. Från Gröndalen kastades du upp på en
vågkam, och det gläder främlingen
På Hudiksvalls lasarett (jag låg där för en svär
sjukdom) hade jag till sidokamrat en gammal sjöman. Och hur vi samtalade om mångt och mycket, fick jag veta att även han arbetat i Jämtland
en äng, i en avlägsen skog, kallad Gröndalen,
dock endast en månad eller så tills det blivit väder
och väglag, så att han och kamraten kunnat gå

gande budbärare, jag lärde känna i Gröndalen, och
som väckte mitt gossesinne till en sådan hunger på

världen.
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bUl'0S ln eftef Vafandfa Pa 0Pel'ati0nSb0fdetMen llan Val' gammal Oen lade lgen Slna lappar
Samma m0fg0n Jag blev UtSl<flVen- Jag glCl< atef
Ut l llVet Oell tänkte med Vem0d Pa alla deSSa fl)/'
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Men även stora Lundamos författarskap smittade. Harmen över fórfördelad lätt vart också min
inspiration och nidkvädet dess resultat, vilket icke
blev ostraffat. Jag var dock en hård natur och böjde mig icke för sorglig erfarenhet. Mitt öde var
bistert och styrde var mans hand mot mig, det var
outhardligt. och nar jag slutligen ltvad min hann
över alla dem som givit mig mer eller mindre
smärtsamma tjuvnyp, så grep min konfirmationslärare in, och det var med nåd jag flck gå fram.
Det kunde inte heller ha skadat, om jag fått stå på
tillväxt, ty jag var ännu endast tolv år fyllda. Men
min far ville ha mig färdig fortast möjligt, och han
väntade icke till följande ar med en salt han önskade ha klar inom kort. Jag var äldst, därtill rätt
kraftig och kunde således tagas i regelrätt arbete
omedelbart efter konfirmationen. Och han var
langt ifran sa överseende med sin faordige son
som med de mångordiga främlingarna. Klockan
fem skulle man vara i stallet. Fodringen och ryktningen av hästarna måste pågå allra minst en timma. Kom man in förr, så var det marsch tillbaka,
och blev han aldrig så litet grå på handen, när han
strök hästen över länden, så kunde man ha en tillrättavisning, så man lyftes en aln från stallgolvet
och stannade först mot väggen. Därpå följde en
lång arbetsdag, och efter slutat dagsverke var det
att gå med till smedjan och vara slaggdräng eller
också bli med på notsjön.
Det blev alltså icke mycket tid över att läsa
läxorna på. När prästen sålunda aftonen före konf irmationsdagen placerade oss i kyrkan efter måttet av våra kunskaper, som han uttryckte sig, så
fick jag min plats sist, längst ner i gången nämiast
kyrkdörr-en, Fast det tycktes mig som om jag
dock kunnat mina läxor lika bra som de andra,
vilka icke heller voro några ljushuvuden, och inte
svarat fel pa fler fragor än de. Det var mig omöjligt förstå saken annorlunda än att jag hade otur.
den sämsta turen av alla mina kamrater. Eller att
prästen bar agg till mig allt fortfarande för mitt
hämndkväde om en gubbe, som givit mig stryk.
fast jag ödmjukt bett denne om förlåtelse och lo-
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de, närapå bedrövad över att nödgas ge honom så
mycket pengar, en hel femkronorssedel, som min
mor lånat för att hennes son inte skulle vara sämre an de andra barnen, åtminstone vad det gallde
avskedsgåvan till konñrmationsläraren. Men jag
ville inte på villkor ge någon gåva till denne lärare,
som till och med luggat mig under vintern. Att ta
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Åiiindga de föfsia kunde iiiïi bli de sisia- an'
Wdde Prästen hYggiigï n0g- Men bi0dei bfande i
kindefna» Oen Jag minns annu den ifdisiga tanke
dessa Ofd Vaeide h0s migï Sïäii mig iika gafna
utanför kyfkdöffen- det idfiiiaf- Jag Vei mefa an
alla dessa iillheva- Oeh en sång skall Jag stå före
Vaf enda en i detta uggiefike iiii s0ei<enDet Vaf mig ia" att finna kfaffiga uïïfyeka aVen
fast Jag si0d i Guds hus- i det al/seendeï hade Jag
iii" mYei<eï aV mannen i Gföndaiena säfskiii av
Siefe Lnndenie- vilken var i besittning av en our-

iömiigï föffad

aV enasïaende uïifyekOch underligt nog ställde det sig icke bättre än
att jag redan följande dag, konfirmationsdagen,
blev pà Säll 0Cl1 VlS belfâkïâd SáS0m den fÖl'SI6.
Förloppet var detta. Sedan vi placerats i kyrkan,
bie\'0 Vi bjudna iiii Pfasigafden på kaffe, en var
med sin sedel i handen att giva prästen till avskedsgava. Men där stod jag sist i raden, grubblan-

hem femman skulle dock icke vara lyckligt för
mig, att behålla den och ljuga föll mig inte ens in.
Ty att ljuga var mig oerhört föraktligt den tiden.
Jag talade hellre sanning och tog konsekvenserna,
icke precis för sanningens egen skull, eller av moraliska skäl, utan kort och gott för den skull, att
jag mer än en gång hört friljugarna i Gröndalen
högtidligt förklara, att en rejäl karl aldrig skyddade sig med att ljuga. Och om något lade jag vid
den tiden an på att vara en rejäl karl. Alltså var
det under min värdighet som sådan att söka skydda mig med en lögn, vilket jag mer än en gång
skulle ha kunnat göra, men orde det icke, utan
talade hellre sanning och tog stryk.
Stunden var således svår. Men när jag omsider
stod framme vid bordet, tveksamt fumlande med
min skrynkliga femma över sedelhögen och prästen såg på mig, sägande i ordalag och tonfall, som
tycktes mig dölja på försåt: »Såå, även du», så föll
svaret för mig som en blixt:
»Ja, men till kyrkan
Jag ger min skärv till
kyrkan.»
Så skedde. Och följande dag kunngjordes denna
märkliga händelse från predikstolen, vilket orde
att jag ck allas uppmärksamhet riktad på mig Jag
var också troligen den enda ditintills, som givit till
kyrkan, och det väckte uppseende. Ute på kyrkbacken kommo till och med gamla gubbar och tog
mig i hand, barönnnanda min förstånd och tidiga
intresse för kyrkokassan och allvarliga ting.
Sedan har jag ofta undrat, vad de skulle ha sagt,
om de vetat att det inte alls var gott förstånd och
intresse för kyrkokassan, utan mitt stora lundamahar, som dikterar den sällsynt ädla handlingen.
Men ännu återstod mycken prövning Mitt öde
var bistert och kastade ständigt sin skugga över
min stig. Förundran över de oförklarliga företeelser, 50m gtädge uppenbarade sig, den lqasga Qmgivningen, dess banala oförståelse och hårdhet,
gjorde mig allt mer och mer fåordig, till sist kylig
utat och otillgänglig pa alla vis, grubblande och
inåtvänd. Slutligen upphörde jag alldeles att räkna
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med andras meningar, utan teg och handlade efter
eget huvud, vilket helt naturligt bragte ytterligare
sten på min väg.
Men föga anade jag då, att just denna redan i

mig den liksom i gengäld för gästfrihet och gott
kaffe, och ansag denna angenäma samvaro vid
denna skogstjärn just en sjuttonde maj dag sannerligen värd en liten Qva, deklamerade han leende

barndomen förvärvade inåtvändhet skulle bli mitt
pansar i det liv som väntade, sålunda att jag skulle
kunna umgås med alla tänkbara människor, från
tjuven och bondfångaren till fogden och domaren,
arbeta tillsammans med oändligt varierande typer,
vara som dessa, leva och tala som dessa, utan att
dock en enda gång öppna mitt innersta väsen med
risk att förlora det.

och snörde på sig ryggsäcken.
Vilken gava! Pennan hade anilinstift under stalspetsen, jag behövde endast doppa den iskogsjön
och kunde da under det bredaste lyckoleende
skriva mitt namn på maskburkens näver. Mannen
önskade mig lycka och gott bruk av tingesten, varpå han tog sin stav och försvann uppåt landsvä-

Qtt och läst och tog en överblick av

gen.
Hans önskan vart också uppfylld sa tillvida, att
pennan blev brukad. Och det var med denna penna jag skrev min första bok, som verkligen kom ut

av mina hänfarna dagars min-

tryck omsider (l9l0), underbara penna! Hur
mången gång har jag ej suttit på landsvägskanten

nen, så slog det mig att jag varje födelsedag, så
långt jag mindes tillbaka, alltid fått mer och mindre stryk. Nu var jag dock stor, och man k0m änlligen ihåg att jag hade en födelsedag, som således
borde firas en smula. Men födelsedagsbarnet var
fyllt av kyligt förakt för gästerna, för deras söta
hyckel och falska ord och gick sin väg till en
skogssjö för att meta abborre. På detta sätt blev
min trettonde födelsedag av alldeles särskild betydelse för mig.
Bäst jag stod där vid stranden och kastade kroken efter förbisimmande abborrar, kom en främling, med ryggsäck snörd över axlarna och stav i
handen, ned till mig från landsvägen för att, som
han sade, vila några minuter vid min eld. Han slog
sig ned på en sten, vi kommo i samtal, jag bjöd på
kaffe och ck slutligen veta, att han var tidningsman, turist och på väg till Jorm, kanske vidare
över fjällen till Norge.
Vi resonerade om likt och olikt, med anledning
av dagen, den l7 maj, till och med om unionsbråket, som då gick i höga vågor. Och han ck mycket roligt, minns jag, åt min iGröndalen förvärvade kännedom om Michelsen och Björnson m. fl.
av de politiska centralgurerna den tiden.
Alltnog blev det timmar i stället för minuter
han vilade vid min eld, flygande angenäma timmar. Och när han slutligen gjorde sig redo att bryta upp igen, sporde han helt apropå, om jag ville
ha den penna han suttit och lekt med under tiden.
Han hade köpt den utrikes, och det fanns nog inte
många sådana pennor ännu iSverige. Han ville ge

med anteckningsboken på knäna och doppat denna pennas spets i diket vid mina fötter. Men i Röros blev den stulen och, så egendomligt det later,
förorsakade att tjuven kom fast för en annan och
större stöld. Så romantiskt kan verkligheten stundom arta sig till följd av rent löjliga obetydligheter.
Men ännu återstod den hårdaste stöten. .lag
skulle hamras ytterligare för att bli mogen för
det liv, som förestod mig, och lära att överlåta
resultatet av svara stunder åt framtiden.
Nu hade man fått en ny präst, en samvetsgrann
sadan, som drog ut på husförhörsturné i bygderna. Och en dimmig höstdag kom han till min hemby för att göra sig underrättad om dess invanares
andliga niva och därmed bli den omedelbara orsaken till att jag åter kom pa var mans tunga och
blev till en visa i socknen.
Jag hade fått nog av präster och ämnade icke ga
till husförhöret, utan beslöt i stället att bege mig
ut på jakt under dagen, varför jag tog bössan och
hoppade ut genom kammarfönstret för att undga
min fars uppmärksamhet, men misslyckades. Han
var i färd med att tämja en häst, observerade mig
och satte stopp för mitt uppsat. .lag skulle ga till
husförhöret. det var allt.
Sålunda skedde nu detta pinsamma avslöjande
av den uppfattning min konrmationslärare haft
om mitt förstånd.
Salen var fullsatt av gubbar och käringar, ynglingar och ickor. .lag tog plats längst borta i lokalen, pa en lag pall under fönstret, i hopp om

När jag nu

mitt förflutna liv,
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att bli osedd och möjligen undgå tortyren. Jag
hade ju turen att alltid bli sist, viskade mig en
naiv tanke pá grund av erfarenhet, och här voro
många. Innan alla läst i tur och ordning, så var
nog prästen trött, kanske också utled pä salvelsen i de profana rösterna, och lät mig vara.
Men nej. Nu när jag icke högre önskade än att
fa bli den siste, sä blev jag den förste, den först

uppropade av inemot ett femtiotal människor,
och ck läsa mera än alla tillhopa skulle ha orkat
med: nästan hela Johannes evangeliums femte
kapitel, alla tre trosartiklarna utantill, sedan själv
välja en psalm, därefter svara pa tre förstándsfrägor och räkna upp profeterna.
Da tittade prästen ned på högra sidan i den
uppslagna kyrkoboken och mumlade något i dröjande ord för sig själv, därpå högt i mycket förundrande ton följande. så att alla hörde det:

'M-«rJwwW.~,.

»Men vad vill då detta säga?
Gossen är ju
skriven för ...»
Härvid såg han upp och bad mig jämte några av
byns äldste och min far att komma fram till bordet och se, se och bliva förvissade. Så pekade han
på en krumelur i marginalen bredvid mitt namn,
säg upp pa den ene efter den andre av gubbarna
och tillade:
»Gossen står ju skriven för idiot ...»
Sålunda blev jag den förste och enda, som ck
läsa på detta husförhör, vilket på grund av denna
upptäkt rörande mitt förstånd slutade så stormigt
som aldrig ett husförhör slutat. Min far, som hade
kort väg till björnskog, som man säger om folk
med häftigt lynne, tog till att rasa som ett oväder,
sä den unge prästen blev förskräckt, packade med
hast sina böcker och skyndade sin väg vidare.
Nu skulle det allt bli allvarliga dagar för min

2]

Nu skulle det bli allvarliga dagar för min konñrmationslärare. Visserligen var det inte vidare
med mig, jag kunde ha förtjänat stryk under
min konrmationsvinter liksom eljest och prästen
hade haft rätt att klå mig ordentligt, men inte att
sätta ett sådant märke vid mitt namn. Han skulle
få umgälla detta, han hade snört om sig prästkappan för sista gången.
Så dundrade min far och begynte göra sig redo
att fara med mig till Hämösand, jag skulle nämligen få läsa för biskopen. Men det var höst, sjöarna begynte lägga och Gröndalen väntade på honom, hans hästar och främlingar, tiden var i hög
grad olämplig. Kom så till detta, att den unge
prästen småningom blandade sig i den ömtåliga
saken, dock så klokt och hovsamt, att den omsider slutade med att jag ck fara till honom och
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Han var en sällsynt frn, förstående och ange
näm människa. Vi samtalade om ditt och datt,
spisade slutligen frukost och hjälptes därpå åt att
laga låset i dörren mellan salen och expeditionen,
sedan hjälpte jag frun att sätta upp konsolerna till
gardinkäpparna, bar därefter in ved och vatten
och sotade slutligen ugnen, som ville ryka in.
Då tog han rakkniven och raderade bort det
olycksaliga tecknet vid mitt namn, skrev så dit ett
annat och bättre förmodar jag, eftersom jag varit
duglig både till soldat och vittne, skattebetalare
och andra medborgerliga företräden. Men jag tänker att raderingen är synlig ännu idag, kanske
även konturerna av idiotmärket, så att detta ligger

under märket för normalt vett, liksom initialerna i
ett monogram. Och detta monogram har ständigt
stått liksom inristat i allt jag utfört, sålunda att
om någon förklarat min gärning för gångbar, till
och med såsom resultat av en skaplig begåvning,
så har en annan rest tvivel, ja till och med uttalat
betänkligheter eller tegat av medömkan eller
kanske för att slippa säga det värsta.

Sedan har jag dock förstått en hel del av orsakerna till mitt öde, men samtidigt förundrat mig
över hur alla ens önskningar och bemödanden
kunnat leda till alldeles oanade resultat, ofta i alldeles motsatt riktning.
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En kall vinterdag undet det jag gick hos prästen, stod jag vid kaminen och värmde mig. Jag var
alltid dåligt klädd och uthärdade således mycket
köld men även vänne i samma grad. Sålunda med
händerna på ryggen och nästan stödd mot ugnen,
höll jag en djupt allvarlig föreläsning för mina
kamrater om den sista, avgörande striden mellan
antikrist och socialismen. Alltsammans kunskaper
jag inhämta: i Gröndalen
Men ack! Bäst det var blev jag avbruten av prästen, som steg in, högg mig i luven och sporde upprörd, var i all världen jag lärt detta styggelsens tal?
Vad skulle det bliva av detta illa uppfostrade
barn?
Här tarvades sannerligen upplysning och förmaning i högre grad än han ditintills trott vara nödvändigt. Så offrade han hela undervisningstimmen
på att hålla en ingående föreläsning över just det
ämne jag begynt avhandla men sålunda icke fått
fullborda tack vare hans ingripande.
Och nu ck jag äntligen klarhet i denna ditintills för mig så oklara fråga. Han gav den ena varnande antydningen efter den andra rörande tidens
andliga förvillelse. Och socialismen var icke alls,
såsom jag nyss i min sorgligt förvända föreställning förkunnat, människofiendens gruvliga motståndare, utan tvärtom dess bundsförvant,ja antikrist själv, vilket kännetecknades bland annat därav, att även dess väsens kraft grundade sig pa och
utgick av en treenig enhet. Men denna enhet var
krasst jordbunden och fjättrad vid materien, sa-
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ledeS den gtldömliga enhetenS n10tSatS Oeh av Onda, dölianda i sig tvadraktans. Söndrinsens och

förned1'ingenS fröSå räknade han Slutligen upp dess förnämsta
Pröfeterï en Mark, en Baktlnin» en Krapötkini för
vars läror Gud måtte skydda oss under våra levnadsdagar.
Hans tal var skrämmande. Likväl väckte det

någon kännedom om de ovannämnda profeternas
later. Fast inte liariag blivit lyekligare föidet,
kerligen långt ifrån så säll som den minst sälle av
mina keniinnatienskamiaier, vilka följde gen rad
och stannade i den sublima indifferentismens
lycksalighetstillstånd.

min nyfikenhet intill det yttersta, minns jag, och
Satte en hiSklig fart Pa mina fUnderingarS l0PPVoro dessa profeter verkligen sådana, så önskade

jag inte raka Ut för dem PreeiS, men fruktade dem
icke heller. Hur fruktansvärda de än voro, ansåg
jag mig d0ek för att Vara den karlen» Söm gött
kllnde UnderSöka Vad de gingö för- Utan att be'
höVa bli beSmittade al/ demSa smaninsam förstod jag daak Saken bättra
den öleV därmed mindre fanatiSkt nyfiken- Ûeh
äran sinsa, nya intressen. att nytt liv, nya mannar

kör dagligenMen Så en förSta maj, jag hade nl/SS kömmit
från Sjön Oeh hörde för förSta gangen min barn'
d0mS Sagöfigtlrer Pa l-adUgardSgarde, hiinde det
Sig att en långhårig Yngling i mina ar UPPVaktade
mig med en Paeke tidningar Oeh br0SehYrer» dem
han bjöd Ut till Sala- Ûeh Sea öland ör0SehYrerna
fann jag även en liten skrift av Krapotkin, äntligen. Äntligen skulle jag då kollationera mitt ännu
livslevande minne och starka intryck av min konfirmationslärares föreläsning om den högborne
antikriSt- Teg Sa öökeni den k0Stade endaSt nagra
tiotal ören, och kastade åt kommisionären en krona» gaV mig ieke enS tid att få tillbaka Oeh giek Sa
aVSideS att läSa Pa Stående fött jag li-iSte Oeh glöm'
de t- 0- m- min egen VarelseOch när jag omsider var färdig med den »falske
Pr0fetenS> lilla men gripande »Tal till Ungd°men»»
fanns icke en människa på Gärdet. Icke en röst
hördes, de tusendes tramp, de vajande fanorna,
mUSiken, männiSk0Vimlet öeh de många talen»
alltsammans borta och tyst som en dröm efter
UPPVaknandet- EndaSt den kYliga regmfinden för
mig susande förbi, och långt i öster sågs i nästa
Sttlnd en ryttare rida i SP0rrStraek öeh fÖrSVinna
bl<0n1 en åS eller förhöjning aV den grå SliittenPå detta Oeh liknande Satt iiek jag mitt intresse
väckt. Och jag torde sannolikt vara den ende av
mina konflrmationskamrater, kanske den ende av
alla årgångar läsbarn i min hemsocken, som tagit
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Detta är således huvuddragen av mina minnen
beh intryck intill den tid då jag var färdig hos
prästen och ungefárligen det jag med någorlunda
gott samvete kan meddela någøn utomstående,

för vilken jag är vilt främmande och som sålunda
knappast torde ha något intresse av mina gosse
öden. Min krönika kan också ha starkt tycke av
biegfa. Men da jag uielamnat allt som vanligen
hör biografien till och icke nämnt någons namn,
danill i göiligasie man undvikit att kasta skugga
över de människor, som hade särskild inverkan på
mitt barnasinne, så får den gälla som minnen och
intryck. Endast då det synts mig alltför besvärligt
att blott med antydningar och menande vinkar
kryssa förbi de mera svårartade tilldragelserna, har
jag sagt ut ordet. Eljest falla de tyngsta antydningarna över mig själv, ty det är begripligt att denna
miljö oen detta umgänge maste na gjort mig
komplett omöjlig inför varje anständigt begrepp
om en pojkes satt att var-a_
Slutligen ma jag tillägga, att jag jeke alls började skriva för att bli författare, utan kort och gott
där-för att det roade mig, dels för att bruka den
vackra pennan jag fick på min trettonde födelsedag av den turistande främlingen och dels för att
se mina syner och funderingar på papperet. Mitt
mal var Kanada eller Sydafrika, där jag ämnade
taga jord och bli farmare. Två gånger arbetade
jag ocksa iliop det erforderliga beloppet till resan
och packade, men rakade ut för plötsliga och
oförutsedda hinder: första gången en svårartad
Sjnkdom_ som slök mina sparade pengar, andra
gången en annan, mera komplicerad besvärlighet,
varför jag aldrig kom att fullfölja min plan och
slutligen blev något helt annat, något som jag aldrig skulle ha blivit, en s.k. proletärfórfattare, alldenstund jag hade större möjligheter att bli vad
som helst annat_ t_ o_ m_ erkänd boxare
n.ragk°,,,,,,,, och
pa ,,,r,,,,,,, arv,

,,-,,,,-,,,,j,,_,k,

rear,
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PÅ FRIKÖPT .IORD

Rallarkänan rullade in i litteraturen
Det grova gjutjärnshjulet vände upp kokor av dikt
En värld mot ljuset
Vid skalmama gick en man med blicken skuggad
av granskog

Bakom den breda pannan bände tankar
livtag mot livtag
Under storvästen sjöng en cello
inatvänt och upprört
spelad av händer för starka för sinnesron
för veka för livet

för hårda för litteraturen
En bogbred dragare med manken tung av kraft
och kärran rullar högt på ljusa branter
En man som mognar medan dalen mörknar
under järngrå valv och skyars låga färd
Ur kärran slungas säd i fulla nävar
Bröd skiftas ut med smak av hällar
eld
och rök från björkens näver
Hjulet vänder
Kärran gàr
Hjulspàret djupnar
och ingen tid ska fylla igen det
Vid skalmarna går en man med blicken klamad
ut mot mytens riken och under storvästen
ett tusenstämmigt djup av oförgängliga timmerskogar
Rallarkärran rullar över diktens mark
Ett stycke friköpt jord

(Ur Styvmorsviolen, l 961 )

GMMV Hz-«l¿nmÅ«{ - Enßšsog

I TIMMERSKÛG PÅ NITTIÛTALET
När sjöama frusit till och den första snön fallit,
var det klang och jubeldagar i de stora skogsdistriktens byar. Då skyndade män till handelsboden,
med kont eller ”pärtstut” på ryggen. Deras nysmorda ”näbbar” blänkte, de brokiga skobandens
tofsar vippade i takt med stegen. Luvans bräm
hängde över öronen. Handskarna hängde på händerna, som följde armarnas rytm med den brådskande gången.
Timmerbönderna spände för och körde till boden, de behövde proviantera i större skala. Och
bjällror sjöngo, hundar skällde och snön malde
fruset under sulor och medar. Röken stod lodrät
ur skorstenama, och dagen hann knappt mera än
ljusna, förrän den begynte skymma. Men med den
första snön hade krediten på boden kommit, vilket betydde mat och kaffe för vintern. Och envar
kände sig mest som uppstånden till nytt på fläsk
och bröd och med en himla brådska i kroppen.
Kvinnorna eldade bakugnen, stöpte stora degar
och pudrade näsan med rågsikt, skräddmjöl och
vete. Den ena kavlade, den andra gräddade. Halsduken pekade i spetsig vinkel över pannan, var
knuten under hakan och låg i snibb på ryggen.
Men snart skymde dagen, och med en laddning
nygräddade tunnbrödskakor pa armen skyndade
husmodem från bryggstugan för att göra iordning
aftonkaffe och en mjuk smörgås pa man àt karlarna, som voro ifárd med att forsla ut körredskapen från lidret, där den ställdes på våren och tjärades. l den fria handen hade hon kanske en flik
bröd, varav hon at. Men kommen till stugbron
fick hon syn på pojkarna vid vedboden, där de
gjorde iordning sina skidor, stannade da ett ögonblick och beordrade dem med tuggan i munnen
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på rappet forsla mera ved till bryggstugan.
Varpå hon skyndade vidare förbi hunden, som
satt på bron med svansen iring på ryggen, lyssnade och vädrade åt alla väderstreck, stundom morrande, stundom gläfsande till svar på en annan
hunds skall någonstans, däremellan krafsande sig
med den ena baktassen i trakten av halsbandet,
under vilket de besvärliga lopporna gärna togo
skydd, när han var ute.
När sa karlarna druckit sitt aftonkaffe och ätit
sina smörgasar, gà de ut tillbaka
nu for att lasta
skogsforan till följande morgon, vilket mäste ske
med allra största omsorg. Ty màngahanda verktyg
och grejor skulle stuvas, och ingen sak fick glöm-

att

-

mas.

Nu hängde nymanen över södra bergen och
stjärnorna droppa i den tidiga vintermorgonen.
Skogsforan star lastad pà stallbacken, och klädd
i skinnjacka. med luvan neddragen över öronen,
rimfrost i den borstiga mustaschen, och handskarna hängande pa bältet. spänner körkarlen för.
Hästen, som gatt pa gott bete under sommaren, är
smällfet och yster. Han lyfter huvudet högt och
gnäggar till svar pa en gnäggning eller kanske ett
par gnäggningar borta i byn. Andedräkten star vit
ur hans näsborrar. och bjällran i lokremmen
sjunger.
Körkarlen tar ned tömmarna fran selkroken.
äntrar sen den längst fram liggande höbunten och
smackar
det later som när en ekorre snattrar
och hästen hugger i sa det sjunger i skakelsmidet.
Snön gnisslar under hans stalskodda hovar och ramar stundom under slädens medar. Efter foran
tassa de tva huggarna och brosslaren. Deras andedräkt lägger sig i rimfrost pa mössornas bräm,
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vantarna hänga langt ned pa händerna, och knivslidan mitt bak svänger i takt med deras steg.
Brosslaren är klädd ungefär som de i storväst under kavajen. Men hans byxända hänger ned pa
storstövlarnas skaft. ty han maste verka lang i
ryggen och ge intryck av tyngd och styrka.
Först sent pa kvällen är man framme vid besstämmelseorten. Manen star högt pa himlen och
kallinar at landet. där de skola arbeta under
vintern. och kojan där de skola tillbringa kvällarna
och nätterna. Den star pa stranden av det vattendrag. pa vilket timret skall läggas. Men här är
mörkt och ödsligt. den första fragan är alltsa ved
och eld. och taga sa huggarna sina yxor pa axeln.
rikta blicken mot trädtopparna och taga inat skogen för att söka och falla en torrake. Snart fa de
ögonen pa en sadan och gripa sig genast an med
att fälla den.

1

agïls:
v

U.

.?.

~

~v

.

\

'

Under tiden praktiserar körkarlen stöttingen ur
flyttar om skaklarna och spänner nu för
detta don och startar sen efter brosslaren. Denne
följer huggarnas spar, hugger här och var undan en
buske eller kvistar bort nagra grenar av en gran, så
att häst och don kommer fram. Och inom kort
framme vid den fällda furan, som nu är kvistad
och kapad. hjälper han körkarlen lasta pa stockarna. varpa denne sätter sig grensle över lasset och
kör ater till kojan. Nu spänner han fran för gott
och sätter hästen pa stallet, lägger hö i krubban
och tar sen ämbaretfran lasset, yxan i den andra
handen och gar ned pa isen, hugger hal på denna
och vänder ater till stallet med ämbaret fullt. Men
hästen far icke dricka sig alldeles otörstig nu, det
far han göra efter nagon timma, varför körkarlen
tar fran honom ämbaret, tar sen selen pa armkroken och gar in i kojan. Han hänger den pa pinnen
lasset.
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innanför dörren, kisar sen mot den väldiga brasan
på eldpallen och drar sen isen ur mustaschen. l
samma veva kommer brosslaren in med vattenämbaret, hänger detta på andra sidan dörren och fyller sen på kaffepannan. Den ena efter den andra
följer hans exempel. Och snart stå fyra trebenta
kaffepannor och peka med sina pipor åt var sitt
häll, medan männen
under väntan på att de
skola koka upp
sitta på britsstocken med ett
stycke fruset äsk och bröd i ena handen och
täljkniven i den andra. De äta och växla dröjande
ord mellan tuggorna, sticka så slutligen knivarna
i glidorna Och gripa sig an med kaffe, När så detta
är (1,-ucket, taga de itu med att plocka in sina gr-ae
jor från lasset, gå därpå ut att hämta in ungt granris till bädd på britsen och breder sen ut var sin
renhud på barret. En säck stoppad med hö får
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duga som huvudgärd. Men vill det sig väl, ha de
också var sin fårskinnsfáll och kunna då sova
kungligt. Sen dra de sina klockor och hänger dem
på väggen ovan huvudgärden.
Nu är det sovdags, och man går till sängs som
man
och stått, med undantag av skorna. Kojan är ännu icke uppvärmd, det är också kallt ute.
Man kan se stjärnoma genom rökfånget, och här
råder följande oskrivna lag: Den, som fryser, stiger
upp och lägger nytt bränsle på elden. Den, som är
törstig och finner vattenämbaret tomt, går efter
vatten. Med undantag av första kvällen ha brosslaren och körkarlen att hugga och forsla hem ved
från skogen. Kvällsveden kommer på huggarnas
ut på morgonen, ser
lott. Och den, som sist
till att ingen gnista pyr i rökfånget.
Vid midnatt stiger körkarlen upp och går till
stallet att lägga mera hö i krubban. Klockan fem
är han och alla männen uppe, kokar nu åter kaffe,
steker, äter och dricker. Och snart sjunger bjällran
i selen på körkarlens arm, när han går med den ut
genom dörren. Med yxan på axeln följer honom
brosslaren efter, så även huggarna och kojan är avfolkad till middagen, då körkarlen och brosslaren

ätt

är

hålla middag

.

(iår-_

Men nål' man k0mmíï igång» Sår bf0SS|afCn alltid först till skogen. Han skall ställa iordning timmer åtminstone till de första släplassen. Och för
att rätt kunna sköta sitt brosslarämbete, måste
han
SOIn förut är antytt
vara mycket lång i

-

-

ryggen 0Ch Stark- Äl' han det iCkC Sa får Sl0rVäSju mera vadderad den är desto bättre
ten
Och bl/Xändan eßaïïa Vad S0In fattaS- Och en
tyngdlyftare skulle vara ganska utpumpad redan
första dagen efter en tävlan med honom. Brosslaren är således en mycket betydande person, och
utan hans insats skulle leveransen av timmer till
Sàgverken stanna kanske vid hälften.
När man så släpat fram tillräckligt med timmer
på ”lassbänken”. är man ifard med att lasta. Nu
rullar man SIOCR efter SIOCK På kÖfd0nCn» b08S|ä'
den och stöttingen. Körkarlen sköter framändan.
brosslaren bakändan av lasset. När så det första
varvet är lagt, binder man över kedjorna, lyfter
sen upp slanorna och tar itu med det andra varvet,
binder, lyfter slanorna och rullar på det tredje,
som plägar vara det sista, och binder, varpå körkarlen riktar in stöttingen efter bogslädens medar
och slår fast den.
När så allt är klappat och klart till start. tar han
upp dosan och lägger en ljunglöfens på läppen,
drar sen på handskarna och tar tömmarna från
hästens rygg, tar så plats på det framskjutande
första varvet så, att han kan styra stöttingen med
fötterna, och smackar på hästen. Denne får i förstone lägga sig i selen med hela sin tyngd. Men så
snart lasset kommit i rörelse, går det lättare, till
sist mycket lätt. Och utför berget släpar det så
gott som oavbrutet mot slanväggen, men skumpar ändå fram med buller och bång. Hästen håller
mot, så det knakar i bakselen, men är ändå lätt
som en boll skaklarna Och den mmsta forsummelse av körkarlen eller felmanöver skulle leda till
att han kastades av och maldes till mos mellan las-
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set och slanväggen. Mera än en körkarl har också
stigit söndermald eller rent av huvudlös inför Vår
Herre och icke kunnat hälsa ens goddag på sin fö-

re detta brosslare, som kanske fórolyckades i
Üettníngen afet fÖfUtMen huggarna äro pionjärer, så att säga. Böjda
vid var sin sida av furans stam draga de långsågen
så, som gick den med motorkraft (fast denna
kraft är ännu ieke l<änd)- De bli varma och lägga
inom kort av storvästarna, slutligen även blusarna
Och he|stn8Öfefna~ tY det gäller hänga i om man
Skall klara provianten Och få lite Starkt till jul.
Och nu vid fullt dagsljus kan man se, hur svettånga" stlßef från deras fY88af- YX0fna Q S0n1
lärkvingar. yxhuggen bära eko mellan asarna. sågen fasslaf Oeh Wstnaf ieke ett Ö80nb|iek förrän
det af middagDå bmmef "mm kdft kaffeetden På stubben
efter det SlSt fällda trädet. Üen trebentâ kaffePannan fY||es med snö Oen Plaeefas Pa elden- Ûeh
fnännen taga Plats På näfnßta St0Ck, där de tugga
sitt bföd Och ffusna fläsk» medan kaffet k°kaf»
dfíeka sen pannan t0n1 Oen be8Ynna däfpå Ome'
delbaft samma dans s0m föfutså fallel' Sllltllgefl det SlSta tfädet
dagen med
skymningen- Ûen innan man kl/istat det- kallat
och barkat stockarna, tittar månen upp i öster
och mar åt dem. Men mar bäst som flinar sist.
Då axla de sina matsäcksväskor, den ene tar kaffepannan. den andre Stocksåsen på axeln
den be
höver skärpas till följande dag
båda bär var sin
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Yxa Pa afmkfeken-
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Och nu
så snart de huggit kvällsveden. ätit
och druckit på övligt sätt
tar den ena itu med
att fila sågen, medan den andre, som är litet speleman, tar det enradiga magdeburgerdragspelet från
huvudgärden och sätter sig på britsstocken att
bälga fram en låt. Han lägger örat intill stämknapparna, ngrar, basar och njuter av sin musik. Men

även brosslaren, som är i färd med att skäfta om
skaftet på sin yxa, njuter i fulla drag. Det gör även
körkarlen, som är sysselsatt med att reparera någon detalj i selen.
När så konserten är slut, talar man sakkunnigt
om Ole Bull och Paganini, om Lomjens Gutten
och andra storspelmän. Men styvast av dem alla
var nog Bys-Kalle, som spelade fram jämforan
från Söderfors Bruk, när hästen inte orkade dra.
Och sådana spelemän skulle man egentligen ha
här uppe i skogarna,

Och kvällarna gå liksom dagarna, och timmervältorna öka på viken.
Slutligen kommer tummarna _ tummar-basen
i päls, med tumboken i den ena handen, pennan i
den andra. Han står lite avsides och svarar som ett
eko underhuggarens rop. Denne sköter kloven och
måttbandets ena ända, den andra ändan håller
körkarlen. Och omtänksam som den förre är i avseende till bolagets ekonomiska välvärd, slår han
samman kloven mycket kraftigt om stockens lillända, Det kan alltid betyda en tum eftersom man
räknar endast hela, och sånt tycker bolaget om.
l julveckan gör man sista tumningen före jul
Och den kvällen sitter körkarlen med de tva tumlistorna framför en ljusstump på britsen och räknar. Nu kan han så gott som exakt räkna ut förtjänsten till jul, och är den någorlunda som han
till hösten beräknat, så |0va|' han sina mån en kask
i helgen. Eljest lovar han ingenting, utan viker bara dröjande samman sina papper och mumlar bistert ungefär följande, ifall han är en smula etiskt
betonad. l annat fall kan det bli mycket saftigare
Den där tummarfan skulle ledigt kunna klippa huvudet av gn Qxe med sin k|0Ve_ Eggntligen
borde man lägga dynamit i en stockända, så han
nög ag fandafs, där han egentligen hö; hemma
Man da kom fö,-Stas nagon a;tan'ak|iga,e i stanet
Bara pa min timmar har han ,-edan tumma; in sin
àrslön. l alla fall far vi hem och m jul nu
Qcn sa mas jn|an med samma kraft och ena,-gi
som arbetet i skogen bedrivits. Som regel blir det
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mera kaskat än ätet. Man skojkör

till julottan och

hållêl' VäS6n på läktaren. Sà att pl'åSICn kOmmEl' av
sig _ brosslarna äro värst
gar sen till gästgivargarden och brakar med gästgivaren om öl. Litet
slagsmal kan ocksa komma igang. stundom ganska
allvarsamt sådant. Men det piggar bara upp tillvaron och är bra för hälsan. ty blir det blodvite
utan sadant är ett slagsmal ingenting att tala om
sa anses det bara vara gammalt. ont blod som
färgar snön. Sen blir man som en ny människa.
och nagot agg till den som drog näverskaftkniven
eller mässingdosan hyser man egentligen icke.
Man är tvärtom ganska nöjd med händelsen. ty
nu vet man ackurat. till vilken man skall ga och
betala en ordentlig skuld härnäst man far sa där

-

-

-

30

lagom "opp i huvu”.
Men snart ärjulen Över, Och 53 börjar den gamla valsen igen med hart arbete. fläsk och bröd.
kolbullar och kaffe. tobak och ljunglöfens. en bälgalat efter kvällsvarden och sen god sömn pa granrisbädden. Kanske drömmer brosslaren om en
blank näverskaftkniv eller tillknycklad mässingdosa. medan körkarlen mumlar nagra dunkla ord om
tummarfan. som skulle kunna klippa huvudet av
en oxe med sin klova.
Sa gar vintern. och till pask skola alla räkningar
betalas.
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BILDER AV KARL O'I'I'O MYRSTAD

êmfav- Ha{øw¿«(- Enïføg
RALLARLAGETS JUL
Det skulle vara oriktigt att ej rista en minnesruna
över detta rallarlag, hopplockat av män från botten av det bottenlösa schaktet på vägen till helvetet, som folk sade. De gingo också under det gemensamma namnet Råskinnen på 32:an
och
buro syn för sågen. Den gamle basen var stolt över
dem och ansåg, att han äntligen funnit män helt
efter sitt sinne.
Sålunda var det först han, enögda Sundberg.
som dock blängde under det slokande hattbrättet
lika oxögt som någon med två ögon. Dessutom
satt näsan mycket snett i hans stora, kantiga ansikte, och överläppen var kluven. Men denna blessyr hemlighöll den väldiga mustaschen, och han
nämnde den aldrig. Vidare hängde manchesterbyxorna alltid ned på stövelskaften, det såg ut
som om hans ben inte voro längre. Svångremmen
var besatt med mässingsknappar, knyckta på regementet
han hade nämligen »tjänat». Och när
han böjde sig, blottades ryggtavlan mellan Storvästen och byxlinningen.
Sen var det skelögda Janne och Sakliga Aron,
eller Grina-fan, som han också kallades. Han grinade nämligen mycket egendomligt, på något vis
surt sakligt, i synnerhet när han svor. Och sade
han ett ord utan att svära, så skedde detta av misstag. Vidare var det Lennard med tummen _- han
saknade nämligen denna på vänster hand
och
Nikke med örat. Denne saknade det högra hörSebrganet men hörde det oaktat sagolikt på det
örat, påstod han. Ty lade han detta till klippan, så
kunde han faktiskt höra, när elden i stubinen kontaktade tändhatten tre meter neri berget. Alltnog
voro de alla i yttre avseende lika varandra som
bär, men också utomordentliga arbetare och som
folk mest, när de trampade sina spadar i jorden,
vände och slogo på borr eller murade glassin. Då
tego de nämligen som edsvurna, togo aldrig minuter de hade alltid ackord och läto under mål-
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tiderna maten tysta munnen. Men så snart de efter avslutad arbetsdag ätit, druckit och lagt en stadig ljunglöfens etta under läppen, satte de sig på
var sin slaf, svängde om mustaschen och togo då
itu med sina kära tidsfördriv: att berätta sina mustiga eskapader med kvinnor, även andras. Men
eftersom denna berättarkonst då som nu obevekligt krävde, att den sista berättelsen överträffade
alla föregående berättelsema i stil och anda, så
inträffade stundom små kontroverser eller kritiska
mellanstick. Då bådo lyssnarna berättaren helt enkelt att hålla käften och inte stjäla tiden från den.
som hade snillet och gåvan att lägga ut texten som
en brud i lärkskogen lade ut sitt sköte.
»Alldeles rektigt». blängde då gamle Sundberg
och svängde innehållsrikt om mustaschen, tilläggande: »Alldeles förbannat rektigt. A enligt mett
förmenande håller du på te bli söndagsskollärare.
Du borde först som sist gå ne' tell körkbyn å anmäl' dej i käringarnas syfórening. Som omväxling
kunne din frökenfis till histori passe där me' ena
liten sång etterpå.»
Häri instämde alla, utom den misslyckade förstås. Och Sakliga Aron var på nagot vis liksom av
en oblid försyn förutbestämd att misslyckas mer
eller mindre. Han hade föga eller ingen erfarenhet
på området, saknade dessutom fantasi eller snille,
som termen löd, och kom inte långt med sitt surt
sakliga grin och svära. Stundom var han också både ledsen och arg. Och kamraterna tyckte nästan
synd om honom. Värre voro de ändå inte, troligen
därför att när de närmare rannsakade sig själva, sa
hade inte heller de vidare erfarenhet att komma
med. Men de voro begåvade med bättre snille
snillet var enligt deras föreställning något, som
roterade inne i huvudet ungefär pa samma sätt.
hade dessutom lagt
som drevhjulet i en lyftkran
många mustiga historier på minnet och omsatte
dem efter behov på sig själva.

-

-

Salunda blevo dessa män inom kort mycket
namnkunniga. Och pä söndagar eller lediga kvällsstunder gick folk gärna till dem för att njuta av
deras saftiga historier, som det hette. Även folk.
som ville synas finare i tänkesätt och seder. smögo
sig ej sällan dit. när mörkret fallit pa. Men de gingo aldrig in. de stannade utanför med örat intill
fönsterkarmen och lyssnade, för att pa sa sätt
övertyga sig om raskinnens moraliska röta. Pastodo de atminstone. oc dda maste man ju tro.
hoppas och glädja sig at att dessa ända trots allt

bidrogo till moralens stärkande, där denna ännu
inte var helt undergrävd.
Men vad tiden led begynte de slita ont med att
fa ihop nagot saftigt. som överträffade alla föregaende saftigheter. Och ingenting blir i längden sa
förtvivlat hopplöst som detta bemödande, denna
konkurrens. som oavbrutet kräver mera och kraftigare av samma vara, medan rummet som ropar
tomt bara ökar och leda eller trötthet till sist blir
vederlaget för mödan.
Sa gick det även här. Och första söndagskvällen
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Sa gick det även här. Och första söndagskvällen
i advent, med snöslask och tövädersvind och flygande moln förbi månen, riktade gamle Sundberg
blielell m0t dell VäSahde taklalilllail Oeh dr0g be'
kymrad i mUStaSeheh- Ty lill hade hall faktiSkt
inte annat att berätta än hagra k0rta Villkeldrag
Ur Sitt trekarltiga liV»ÅlltSä- -la Var Vallpelke Pa ell gärd ä Stärldigt
hungrig- sä ell dag i SePteml>er hade matm0r mi
duke kaffeborde för en làghalt predikant, som
hällit bön Pa gärdeli kVälleil förut- MeilS hell ä
han Så hÖll tell i irire rllmme ä S.l0rlge i takt me,
hage k0rlStigt d0m höll Pa me°, Sä PaSSa ja Pa a ät
mel mätt aV g0dSakerlla- Sell bleV de' Sa» att Predi'
l<arlt'rl höll mej. mehS h0li knäppte rier t>ÖXail mi'
na ä välsigne rumpa mi me'e mjukt ris. De' var då
ja tas tall a hata kärinsar a önska. att alla pradr
kanter Skull' SrlÖPeS- Sell t0g la Sä Smätt Vär'/rlillg
å Stal mäSSiilgSkllaPPar att Sätta ti Wahgremma» Pa
fall ja kom i slagsmål. Å de' kom en alltid. Sämre
karl var en in't. Sen kom jag på Norra stambana.
Där fÖrl0rte ja Ögat- l-ag e Stl-"lll Pa S.lUkhUSe ä
blev där lite socialist. Fast de' gekk över på Bersanbana- Där fakk ia näsan lita omplacera- Och
san ---ia San var de' förbanna maj in't mer-»
Hall Uridlfek att berätta Om hur det gick tili» här
hall blel/ harmlmtMer! ml höll ViSSt äVell hall Pa att bli SÖlldagS'

skollärare, menade skelögda Janne. Och de mest
tillföra, l-emlard med tllmmeli Oeh Nikke med
Ört, íllStämde med t0llfall» S0rh Om de glatt Sig
av hjärtat åt hans andliga fattigdom. Men nu visade det sig, att även deras snille upphört att rotera.
Och att liksom han berätta något ur sitt liv, något
av sina erfarenheter, de ville de inte. Fattades bara, att de skulle återkalla allt jävulskap i minnet
Oeh UPPleVa det Pä iiYtt Under lediga kVällSStUh'
der»Nej», hostade Nikke med sitt förlorade öra
vänt mot taket. »Vad mej belanger, har jag ingen
lust att berätta sånt. Va' skulle de' förresten nytta, dä ja i alla fall hör bättre pä de' förlorade örat.
Fan. Gnälla för ett litet missöde, som haft gott i

fölle- Skitpratt»
Meii ml reSte

Sig

sakliga År0ll~ Griha'faii» Oeh gick

bort till spisen. Ämnade han langa ut snuset och
Sell St0rSl/ära? Nej- Där t0g hah drölalide eri t0m
l<0rlSel'Vl>Url< frärl hyllan- där kaffekVarrlell Stedr
36

steg Sen fram pa golvet, höll upp den framför
kamraterna öeh mg ga surt sakligt till orda:
,,Nu, jävla", grlmagerade han, »börjar de' häringa råskinnstalet bli rent av jävelusiskt jävligt i
norden. Men de' var inte därom ja skulle tale,
utan om den hära sabla burken. Vi är alla avlade
i skam, sa' min konfmnationspräst, som inte var
rektig karl. Men de' ordet hade kommit av multibiserade käringtungor. Sen föddes vi av kvinnor,
döptes den det ena me' de' andra i kriminell väg.
Då var vi som små guds änglar, sa dom. Fan, ja
Men så snart vi begynte kunna valla getterna,
svälte dom oss, gav oss stryk å la' efter förmåga
grunden till Satans verk pa jorden. Men de' var inte därom ja skulle tala, utan om varför ja star här
nu me' den nära burken ___»
Na. För ana virrkeldrag ur rrakamiga liv. varför
kläckte han da inte ur sig detta varför? sporde nu
alla med en mun smått irriterade. De upprepade
frågan den han bad dem Surt sakligt att dra år
fanderS_

»Men de' var inte de' ja skulle säga», tillade han,
nu grimaserande möt burken framför Sig, uran
dena. »sam ja sa' i början, sa börjar de hära javalusiska raskinnsraler bli för jävulusiskr. Ingen av
oss har längre snille att hitta pä något saftigt, som
överträffar allt saftigt, som redan blivit sagt. Snillet häller förbanna mej på att skära ihop över näsroten ga kanns de' atniinstone inne i min huvud-

knopp. Å fortsätte vi längre så här, då blir vi alla
söndagsskollärare till jul. Förbannat säkert ocksa

»

vad tusan gafflar han för aplört? Nu var det
bast han köm fram med Språket,
»Hall käften Är de' nl eller ja som raler? Men
de' var inte de' ia Skulle Saga utan nagot om amy.
ler. Men först ytterligare ett par ord om den hära
jävla burken. Fast egentligen var de' ett förslag ...»
Ett förS|ag_ mumlade nu männen blängande
upp pa honom Ett förslag
»_|a_ just ett förslag A de' var därför ja hämta
den nära burken
»
Men nu begynte de bli Otaliga Nu ville de inte
höra mera smörja.
»Smörja, sa ni. Men de' var inte därom ja skulle
tala. De' var om va' ja räknat ut me' burken. Men
etterspm ni nämnde smörja, Sa sager ja; Snillet
mäste vila a smörjas. Därför föreslår ja för de'
första: Envar som fran den hära stunna säger ett

råskinnsord, han böter två kronor, å för de' andra:
Tvåkronan lägges i den hära burken, å för de'
tredje: Bötespengarna användes för inköp av snillesmörja å uppiggelse till jul. Å nu sätter ja burken
i fönstret å lägger i den första tvåkronan. Så frågar
ja sen: Va hostar ni om den saken?
Men nu tycktes ingen vara benägen för att hosta. Alla sneglade menande på varandra, och en
lång tystnad uppstod. Slutligen hostade i alla fall
Lennard med tummen, därpå skelögda Janne, sen
Nikke med örat och gamle Sundberg. De instämde
med en mun i hans förslag, varpå han senare lyfte
sin stövel, vars sula han just granskat, dängde den
i plankbordet och sade blängande med rungande

/,/
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fa
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basstämma:
»Beslute fattat. klubba har fallit. Måtte burken
bli rägad tell jul.»
Det hoppades alla med honom. En tvåkrona låg
ju också redan på dess botten.
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Snart skulle dock gamle Sundbergs hopp visa sig
ha Vafll l dal blaVarje kväll sneglade han liksom de andra bort

hugget. Ja. Tro mej eller inte. Om ja talte om, hur
tokig oen viid vi var Sa dai- na tvaman nand_ som

pa bufkad l fönstret» ddck "la" att Saga nagdl- Al'
la väntade nämligen på alla, i hopp om att få supa

Sa

gratis llll jul- Ma" det sag ut Sdm dm Saldlga
Arons tvåkrona skulle bli den enda i burken, som
salunda allt mer och mer liknade en tom önskan.
De fortsatte visserligen att berätta om sina
kvinnor. Men så snart resonemanget begynte tangefß fåskleï»
Välde de hasïigï- ÛCh “U UPPSÛOÜ
en mycket egendomlig tävlan i följande stil:
»H0 Vaf egentligen gfevímw» Sålde skelögda -lan'
ne- Skelande UPP P3 en Spindel l Sill nät Undef
taket och fortfor: »Å ho var både fm och vacker.
E" plngstdag gekk Vi ut föl' le a Pldcke bldmmdfNågon vidare blomplockning blidde de' förstås
inte. Vi satt mest på ena tuva à höll om varandra
å ÜÜ3 life hit 3 dit- Men Så fe Sist
ja» te Sist ï08
gdked le a gala alldeles l"Pa °55- la- Pdjkaf- De,
skulle kosta mej minst fem tvåkronor, om ja talte
°m hl" da" göken gdl-»
Men nu lyfte Lennard handen med den förldfade tumma" °°ll mg dfdel»Min var lme precis gfevlmlaai sade ha" blad'
gande- »Men lme fattades helme “a8°l l den Va'
ge", Sdm gör en kall ldklß- Hd" Val' hell Sdnlka
vild. Råkte henne på en danstillställning i Mast-

en karl och ett kvinnfolk bäst trivs me* varandra,
Skuiie de' kosta mei minst tio tvakionoi-_»

Detta lät något tyckte Sakliga Aron, gn'maserande sin-I Sakiiga
»Men da Skuiie ni na sin nenne ia toinaf ihop
me*
Sundsvall. Ah, vilken jävla jänta. Talte ja
om hur iaviiinsiskt kaiigt vi nade dei, ek jag nog
5

lägga minst ytteltare femtan tvåkronor i den dära
iavia bin.ken_

Nu lade Nikke sin släta örsida mot taklampan,
liksom lyssnade han till dess väsande, nickade inStammande oen sade daioa i iankaii
»Ursch ja. Kvinnfolk kan vara rent av
Hur
Ska" ia Saga? Nästan kyska i sin okysknee Hon
ia nu menar vai- ni-astdottei-_ Å skuiie ia bara iaia
om hur hon pussa mitt förlorade öra å lite till, så
torde ja få lägga minst tjugofem tvåkronor i burken_»

Men nu tyckte gamle Sundberg, att han borde
kunna tavia med dem a|ia_
»Då skulle ni ha sitt mej å mi jänta i Bergem,
hostade han fram, blängande från man till man.
»På den tia var ja inte enögd, inte heller snednäst.
.la var me' andra ord en chanktelimang kär. Påstod aiminsione ian¿a_ Å nu var som e sadesai-ia
37

på våren. Vi gekk nästan oavbrutet utan en
tråd på kroppen. Egentligen gekk vi inte.
Ja, take ja om hur kosehgt vi hade de' hemma
hos henne, så tror ja inte ens femtio tvåkronor
räckte tell å stoppa i den dära burken.»

tidigt

pa detta sätt fmgo de kvahafna

Vivi

att

ga nu, Och

riden hastade undan. Till sist hade också adventsveckorna gate utan att en enda gvakrena mera
kommit i den utsatta burken Qeh en kval] dagarna före jul förlorade gamle Sundberg tålamodet,
tbg burken med bada hände,-na och menade gangka fram bakom mustaschen;
»Nu tål ja verkligen inte längre si den hära plåtmbjen sta ba, i fönstre me' ena tvakmna på hetten. Egentligen är ja nästan sint, å nu ska här bli
anne av. .I a tänker ta opp kollekt som i körka.»
Ha,-pa lade han med bister nppsyn en tia i burken, gick sen från man till man, räckte fram den
och spände utan ett ord sin enögda blick ivar och
en. Han hade ingalunda offrat sin tia för att han
ansåg sig vara den törstigaste i laget, för även i
detta avseende voro de varandra fullkomligt lika.
Men han hade velat vara knepig. Han hade beräknat, att de andra inte skulle vilja vara sämre än
han. Det visade sig också att han räknat rätt.
Och julen blev precis efter hans sinne. Själv
somnade han i drivan och förfrös näsan. De andra.
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undantagandes Sakliga Aron, somnade i kyrkan
under julottan och vaknade först i slutet av juldagspredikan, då kyrkvärden slog dem i huvudet
med hovskaftet. Under tiden hade Sakliga Aron
blivit omhändertagen av en kvinnlig frälsningssoldat, som var sömmerska, och vaknade först annandag jul av sang och gitarrspel vid sin huvudgärd. I förstone trodde han sig vara i himlen. så
otroligt detta föreföll honom. Men vid närmare
iakttagelse av sångerskan i frälsningsuniform, förstod han småningom sammanhanget. Han var bara
ett litet stycke på väg dit och kände sig lättad.
satte sig då upp och stämde in i hennes sång, sa
gott han kunde med sin skrovliga och brännvinshesa röst. Men småningom sjöng han upp sig, och
de sjöngo hela den dagen, även följande dag. Stundom tänkte han nog pa kamraterna och snillesmörjan, i vilken han faktiskt hade den största andelen. Men det var honom platt omöjligt att komma från henne. De bara sjöngo och sjöngo.
Men det egendomligaste var, att han under hela
tiden inte fick säga henne ett enda ord. Så snart
han vid någon sångpaus öppnade munnen för att
l<läCl<a Uf Sig en tanke- nötle nen med ngfet Oen
Sade. att han inte fiek SvaraKamraterna lyssnade uppmärksamt. De nickade
i tankar. men antydde till sist, att han nog hade
mera bondax än snille. Gamle Sundberg tänkte
d0el< På en annan Sak nu- Med Utgång från fÖfl0P'
pet till den överståndna julen, skickade han sin
andes blick ett stycke in i framtiden. Och sa vände han slutligen sin sneda näsa, nu vit av zinksalva, mot den ene efter den andre, satte samtidigt
sin enögda blick i var och en, lade in en stadig pris
ljUnglÖfen Oell Sede därpå djupt all*/fllgtï
»Den dära burken tycker ja kan sta kvar i fönstre. Så får vi kanske ena gla' pask a. Eller va' hostar
ni PÖJ'l<af'-'>>
Men nu hostade alla med en mun instämmande.
Da Sl0g han denna gang faSt beslutet med Sin nySi|Vefd0Sa- Oeh åter Stod burken där SOIn en tom
ÖnSl<an- Men när den dagen Oen den Stllnden nall<adeS, Skulle den n0g fyllas igen-

fU'F°'*°'fBf'd"'5°1°5°l

Bilder av HÅKAN LUNDGREN

Transitotrafíken mellan väst och öst kom att kanalisera
Hedenvind in mot en alldeles oförskylld fängelsevistelse.
En av transitotrafikens leder gick från England till Skibotn
i Lyngenfjorden med båt, därefter upp till Finland och vidare ner i Tornedalen. Hedenvind arbetade som sköman
en resa på leden mellan London - Skibotn Här tjänade
han en hel del pengar och han blev plötsligt intresserad
av att tjäna mer. »Så förändrad hade jag på kort tid blivit,
och jag undrade, om förändringen berodde på någon ännu
oupptäckt bakterie, som infekterat hjärnan, eller berodde
den på Saturnus, som vid denna tid
enligt astrologisk
terminologi hade ett ogynnsamt inflytande på jorden?»,
skriver han Nu fick han idén att köpa en häst. Han skulle
delta i fortrafiken till Finland. Men hästen som han köpte
av en bonde var inte alls vad Hedenvind hade tänkt sig av
en häst. Efter några dagar upptäckte han att hästen led av
kvarka. Men Hedenvind var uppväxt bland hästar och
visste hur de skulle skötas Den kom på bättringsvägen och
han sålde den sedan. Men han gjorde en avsevärd förlust
på hästen. Och att arbeta till sig lön på fortrafiken fick
han lägga till många av sina tidigare avbrott.
Men om hästen skrev Hedenvind en dikt i sin anteckningsbok. Hästen hette Ante och någon tid senare, iSvolvær, tändes diktarlampan på nytt i Hedenvind och han
skrev ned ytterligare en dikt om Ante. Han satt på en silltunna på kajen och betraktade den fallande skymningen
över vattnet och fjället mitt emot som förlorade sig bort
i en dunkel mystik. En konstapel upptäckte att han satt
och skrev. Hedenvind arresterades som misstänkt för spioneri Detta var mycket allvarligt, att boken innehöll en
mängd uppgifter om en mystisk Ante. Vid rättegången
trodde man det var ett chiffer. Hedenvind fick tillbringa
en natt i arresten Följande dag släpptes han och han tog
inte mer upp poesiskrivandet om hästen Ante.

-

-

Niklas Lindberg

Hedenvínd och verkligheten
IJÃMTLÄNDSKA SAGOR, som kom 1941, berättar Hedenvind om den förste nybyggaren i Alanäs, att han var
;mgd_

sm smldesjdm brände han sjalv, blåste likaledes sjalv
uet sm han behövd, så man sjön jmf. lag; och isen
ur gn

bay, hämtadg han

1'

Ögtgf, dfog

den hem på kälke och lade upp den att luclcras eller
fördelas av den långa vintuns köld. När så våren kom
och gjgjun gått u, jo,-um, ,-ensauu han upp 9,-open på
sauunjpaus jqön, där socknen; kyrka och kyrkogåru uu

ligger och fyllde den varv om varv med ved och mynja.
täckte han bålet, kopplade den stora renhudsbälgen
uy juftjednjngen och tog upp wjdbeinj _ muta, sm

Så

-

och fnöske
ur sämskskinnspåsen
han slog eld i
fnösket och ska; det 1 två ”ka delay, stack den ena

dej”

,'

fö-ruspåuuma

,'

muan och jude den andra på

härdvattnet i baljan
Så täckte han tändöppningen
och gav det sedvanliga stumma tecknet till drängen att
äntra bälgens trampa
tyså snart smältelden var tänd,
rlck lake ett ord yttra; och så började den lidgtldllga
bränningen...

-

Det är med verklig kärlek som l-ledenvind gång på gäng
åre;-kommer till jämfg-amgrällninq Han har ju ägna; en
hel roman åt ämnet
»Järnets gåta» från 1921. Och i
»Jämtländska sagon, i den kanske märkligaste av dem,
nämligen den om I-lätta och Gäril, låter han den sistnämnde utropa: »Men finner jag röd mynja i någon myr, så griper jag mig an med järnbränning, i järnet bor den sista ve
dergäüningeru Det talas om nysmidda yxor. Snas Grimma
reser över fjället västerut med smidesvaror. Jämtarna vet
var järnmyrarna finns De vet hur säreget de luktar från
elden »som ulmar under askan och slagget »
Jämten som smed, det är ett viktigt tema Jämten som
handelsman, med hästforor på väg över Kölen mot Norge
eller på väg österut mot Sverige, det är ett annat återkommande tema.
I-ledenvinds egen far handlade med vilt. Och Hedenvind
själv fortsatte även när han sedemera bodde i Stockholm
och verkade som författare att i Ström beställa renstekar
och ßgel som han sedan sålde vidare.

-
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l vilken utsträckning är l-ledenvinds bild av jämtarna
som smeder och handelsfolk korrekt? Frågan är berättigad. Kan det vara så att han generaliserar utifrån alltför
begränsade iakttagelser? Att det gick hästforor över till
så sent Sent på 1800-talet är in inte obekantLiksom inte heller det faktum att det till varje jämtländsk
hölê ell Smedja. Mel! anlag â antalet f0I'0I'
Väßïmlf edßf “Pl-°9i°k ÜÜ 39°f hundratal °°h ama
Vidal? än Vfksmhefe
l dessa Sm0dl°f S5 9°ïï 50"! Ute'
slutande gällde reparation av trasiga redskap
då är ju
l-ledenvinds bild av jämtarna falsk. Då omger han dem
med en l'°maÜ$k1 SkímmefOm Hedemdd Qík till Jämdds
°°l1 Hälledles
historia
del II utkom just på 40-talet så hade han inte
än 11593 mef Säkfa UPP9íff°f in Sfödla Slå! På- Jaflk
Bromé skriver: »När det gäller jämtlandshandeln under
nyare tidens första århundrade eller tidigare sakna vi till-

Levenqer

-

-

-

fÖfÜUí90 UPPIYSN-H9" Om dess Vefküa °mfa“í"9- dess
Vfmäd'
Och Vaful/äfde OSV-1*
Det farms allßå GH anmäl! föfßsïänig
0"! handels-

ferder och iärnfrentetällninq °<=h det fennt en muntlig
på dessa två förhållanden byggde Hedenvind
tradition
sin framställning.
I våra dagar har det framkommit nytt material som gör
att man med större bestämdhet kan ta ställning till HedenVíds bild ëvlämïe-

-
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Året innan I-ledenvind gick bort, dvs 1966, publicerade
den norske historikern Nils I-lallan en förteckning över de
jämtar som den 26 februari 1683 besökte marknaden i
Levanger för att saluföra varor.
Det var en inspektör Jens Hanssen som skickats till Leför att ta upp tull av jämtarna. De vägrade att godvilligt betala. De hade förr om åren aldrig avkrävts någon
vanger
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tull

Den där Hanssen var nog rtullut» han som trodde att
de skulle betala någon tull
Det var först efter militärt ingripande av en generalmajor Wibe som jämtarna föll till föga. Hanssen satt vid
ett bord tillsammans med skrivaren och jämtarna trädde
fram, den ene efter den andre. Förste man var länsmannen
i Offerdal, Moses Eriksen, som infunnit sig med tre hästlass. Han saluförde fem älghudar, trettio bockskinn, sex
tunnor malt, tolv skålpund rågrnjöl, fyrtio alnar vadmal
dvs 24 meter väv
och av dessa varor var endast vadmalen tullpliktig. För den betalade Moses Eriksen 48:- skil-

-

-

lingar i tullavgift.
Länsmannen i Offerdal följs sedan av bönder från olika
byar just iOffer-dal _ där är Kaxås, Öna; och Gärds. D;
redovisar malt, smör och rågmjöl.
Det visar sig att bönderna gärna följs åt sockenvis. Dyker det i listan upp en man från Rossbol i Lockne så följs
han av folk från Espnäs och I-laxäng, Qckgå det byar j
Lockne.
Jämtarna har ju färdats långa vägar _- många lmmmejfrån Hammerdal, Bodsjö och Ragunda. De höll gärna ihop.
Att resa med häst och släde över fjällen i februari rnånad
kunde ha sina sidor. Sträng kyla kunde plötsligt förbytas
i töväder. Himlen kunde svartna i väst, snart var snöstormen över den långa raden med forbönder.
Hur lång var den raden?
Den listan som inspektör Hanssen gjorde upp och som
Hallan publicerar
boken har den talande titeln »Jemter
på Levangsmarknaden»
omfattar 455 namngivna jämtar.
Många av dessa är ansvariga för mer än ett hästlass. En av
dem hade sammanlagt nio foror, förutom han äälv var det
ytterligare åtta man som skötte transporten.
Den samvetsgranne inspektör l-lanssen har i sitt register
antecknat samtliga foror. Han skriver: »Summa 1.176 man
med hästar och lass»
Det är en imponerande och överraskande hög siffra.
När man tidigare försökt göra sig en föreställning om denna trafñr över gränsen
för Jämtland hördeju till Sverige
efter 1645 _ ss tänkte man sig att det kan ha rön sig om
ett par hundra slädar.
Men i februari 1683 var det alltså fler än tusen! Det är
en mycket lång rad foror som i ett band drar över Duved

-
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och Skalstugan ner i Inndal. Ge varje fora med häst och
släde en längd av drygt fem meter så handlar det om ett
sammanhängande band av mer än en halv mils längd om
de skulle följas åt tätt på varandra. Eftersom rnarknadeni
Levanger pågick under en knapp vecka så har det varit fråga om en anhopning
Säg att det 1683 fanns något mindre än tvåtusen bönder i Jämtland á utgör de 455 namngivna en fjärdedel
Därtill kommer att bland de 721 ltusltar som följde de
nêmngivna återfinns åtskilliga S k Skllmpaner Som 0CltSå
Själva är bönder. Dvs var tredje eller fjärde bonde i Jämtland hade gett sig över till Levanger.
Det finns ingen anledning att tro att 1683 är något exceptionellt år. Ingenting tyder på att det skulle vara det.
Vad beträffar tiden före 1645 då Jämtland räknades som
det med Norge förenade »östra riket» har man att räkna
med en ännu Större UPPSl1ltIli1'lg På I-Ovangermarknaden.
Svenskarna hade nämligen för tiden efter 1645 försökt
stoppa handeln med Norge men misslyckats.
Det visar sig med andra ord att Nils l-lallans dokumentation eller rättare sagt inspektör Jens Hanssens register
Vefífiêfaf den bild HGÜWVÜHÛ 901' *W lämlell S0!!! hill-

-

-

-

-

ÖGISIMH-

Men hur föfhåuef det

Síq

med lämef? -lämfê

S001

Smed?

De refflade bössorna från Bingsta i Berg är välkända
liksom spiksmedjorna i Näskott Men Nils Hallan som gått
igenom materialet på riksarkivet i Oslo fastställer omfattningen av jämtamas järnexport till Levanger på ett sätt
som inte är mindre överraskande än det som gällde antalet
jämtar på Levangermarknaden. Det handlar här om plogjärn, järngrepar, järnstänger, hästskor, yxor, refflade bössor, spik och obearbetat järn, s lt »klompjäm». Beträffande spik skriver han:

Man kan trygt anta at all spiker som fans 1' husene på
Levanger för brannen i 1846, var »jamtspikar», og det
samme gielder nok for storparten av den søm (dvs
»spik som
fiskebårer 09 frkfefaøy
1' NerdNorge helt fra 1680 og ca. 150 år fremover.

fw

1'

I-ledenvind skriver om en tid som är äldre ändå. Men de
41

Man ser framför sig traven av myrjärnstackor från Månsta
i Näs uthamrade för mer än tusen år sedan.
Halfdan Koht har betonat sambandet mellan demokrati
och järnförekomst, mellan demokrati och smideskonst.
Envälde och godtycke sitter inte säkert i sadeln i en landsända där gemene man lätt kan beväpna sig med vassa
stridsyxor, spjut och pilspetsar. När svenskarna höll Jämtland ockuperat 1563 - 1570 och 1611 - 1613 gick de ur
gård i gård och samlade in alla vapen. De Ville flicka fänderna ur rvilddjureb. Men det var förgäves. Överallt ute i
byarna fanns det smeder som på kort tid försåg folk med

uppgifter l-lallan anför och som gäller Jämtlands svenska
tid, dvs efter 1645, de torde med all sannolikhet för den
dansk-norska tiden som föregick 1645 kunna justeras i en
för handel och smide ännu mer positiva siffror. Allrahelst
som svenskama gjorde allt för att försvåra och rent av
stoppa jämtarnas handel med Norge.
När man på den topografiska kartan över Jämtland sar
det stora antalet blaster-ugnar utmärkta
över 400 _ gar
det upp för en att denna provins varit ett järnland. Att
förlägga »Järnets gåta» till Jämtland förefaller vara han 1
sin ordning. Nils l-lallans utredning och de arkeqlogiska
fynden ger berättigad anledning för konstaterandet att
l-ledenvinds beskrivning av jämtama som smader och han.
delsfolk är välgrundad.

-
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lly VHPGH- Åt! msfåndef Val' effkïm fYm95f av de be'
löningar myndigheterna satte upp till den som kunde gripa, död eller levande. jämtska gerillakrigare.
Om den där förste Alanäsbonden skriver l-ledenvind att
järnet var hans religion och liv. 1-lan kom från Savolaks
men tycks ändå representativ för det släkte som här omgav honom.

Men finner jag röd mynja 1' någon myr, så griper jag mig
an med järnbränning, 1' järnet bor den sista vedergällningen.

~

jämtländs/ea sagor
Uåïnflämzslï
sagor
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av Gustav Hedenvind-En'/esson
Kan beställas i bokhandeln eller
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Nr'/M LMM,
Jämtländska sagor

»Han kallades Goffar på Högnäs Han var nämligen

i de

åren. då han kunde ha suttit på undantas och øravt
med brandkappen iaakan på harden- Men han höll annu gårdens ledning i sina åldriga händer och forna tider
i frisk minne. När han satte sig vid aftonlampan att bindå H0! 91101' Skål? Samma" 109951-War, befäïïêd han 937na sagor.

han nodnn Tyvär, fann han att oo po,-Sonar som omtah.

i hans amning ansåg aenr som nidaimer. och hans
forna forfarrarfarsok gjorde an han mena sig sjalv for
fiske; an få en-yla
Mon da; var landskapet kring Flagjon som präglade
hans fantasi. Den stora skogen syntes ligga orörd i hans
des

Om han díktade efter hand Och i líyhßl
med Üdens företeelser eller berättade, som man säger, av en

ögon, vildheten och vad som rörde sig i suset var liksom en
annan värld. En diktens värld. Och där inne fanns de fornnordiska gudagagor-na,

S393 OCÜ ÜÖU GV en 159", Vil' Och fÖfb1°V hä"-5 h°m1ï¶het. Men aven på den tiden B90 många awra fräaari
smältdegeln och blastrarna gingo. Landets arbetare be-

Livet låg långt från landsvägen. Den slutade i Strömsund och der var fem nril därifrån. Faravagen nu Arenas
kyrkby ledde över Lovber-ga, en färdväg som nätt ooh

till

de mest 8V1ä9$H-I byar- föfkd
Och 0mV¿d0- Tidens alla tecken vara anda. kampen Om aialarna var
hård-1

jarnnr var farbar rnea rena Fran Aianas nu Grrbbnegen
hade man en mils rodd med båt. När »Jämtländska sagor»
korn ut femtio är senare skulle namrimryeken fran den
här tiden uppstå med hela barndomens klarhet och frisk-

inleder Hedêllviå Sin b°k Uämilädska $9°f- Det är
sin morfar Hedenvind här porträtterar. Morföräldrarna
stod som stabila representanter för den jämtländska bondetraditionen. Hans mormor bar alltid den gammaljämtska
kvinnodräkten och hans morfar tyckte om att berätta sa-

het.
Hedenvinds fantasi frodades och levde redan i mycket
unga än Han såg vad de mora into såg ooh blav anklagad
loqna,-o_ Han S59 vad do alm-o doloo ooh man ankjaoad;
en oforskämd 1oonh¿1; som ho,-do ha myla Mormor amok
åt honom on smörgås ooh oooa md, när han tala; fo, myo.

avnte vaaka ara- Flvaande aektprafetar funna van

Så

9°f från

9311113

fidef-

ket. »En riktig karl berättade inte allt han tänkte och såg.)
Ett råd som smekte honom men som han skulle få svårt
att använda praktiskt.

KRAKJÄGAREN OCH SKATTÄMJAREN
Den första perioden i Hedenvinds liv var av stor betydelse.
Bonden och jämten som ständigt fanns inom honom
grundlades i den här tiden Liksom berättarkonsten och
intresset för det förflutna och dess människor och intresset för sagor. Han hade tid att lyssna när morfar berättade
och kunde tillgodogöra sig mycket av den tradition som
han representerade. En av de mest intresserade åhörarna
var gårdens barfotalasse, kråkjägare och ekorrtämjare, med
den ständigt okammade luggen i ögonen och de eviga hålen på byxknäna. Han började dikta själv. En författare
började gro inom honom. Men det var inte så enkelt som

»Sprickor i stenar och klippor, mossor och lavar bildade
ansikton ooh manniskofigw-en somliga myoasama, and.
fa roliga, andra ago; skfammanoo, stundom mås-to mo,-_
mor ra min hand och göra mig sällskap bort till den
mystiska grenen eller klippen Hon visste väl att jag
ljög, men ville val inte såra mig med att säga sanningen.
Men även himlen; moln påminde stundom om ansik.
ren. De flöto dock snart isär, de verkade opålirliga Da
steg jag upp på den högsta stenen imin omgivning, ág
upp mot dem och sade de värsta okvädningsord jag dittills hunnit lära, men blev då bäst det var avbruten vid
ett latt nyp i örat och en vänlig uppmaning att sluta
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okväda molngubbar
få en skål kärnfil»

- att i stället kila in, så skulle jag

Som vallpojke levde Hedenvind ett rikt liv. Småpojksromantiken lyfte honom till svindlande höjder. Han hade en
egen hund som följde honom i getvallningen. Med båge,
pil och slidkniv träffade han folk av olika slag. Krigare
som red omkring på getterna med pinglor i hornen Fantasifostren skrattade åt hålen på hans byxor, pekade på hans
nakna fötter och gjorde hån av lorten mellan tårna: en
som gick på vall bredvid en stor sjö och ändå var lortig om
föttema, en sån kunde inte vara mycket att räkna med.
Och hans kalufs måtte inte vara klippt på år och dag. Och
namnet hånade de. Då sköt han en pil mot förrädaren som
ryckte till och föll och måste få hjälp tillbaka upp på geten. Hans hund skällde på allt som rörde sig, men egendomligt nog skällde den aldrig på dessa människor. Och
Hedenvind som vallpojke började själv tvivla på deras exis-

tens
Kvällshimlens alla stjärnor hade erövrat en stor del av
hans intresse. Många år senare sa han att om inte omständigheterna gjort honom till skogshuggare skulle han ha
velat bli astronom Stjärnorna gjorde alltsedan barndomen
en stark lockelse på hans fantasi. Och de kom att följa
honom livet ut och spelar en stor roll i hans författarskap.

DEN MUNTLIGÅ 3ÉRÄTTÅRKÛNSTEN
Hedenvinds bamdomsupplevelser, hans kontakt med den
muntliga berättarkonsten, hans tillhörighet och rötter i
det gammellaga bondesamhället och nybyggarlivet har lagt
grunden till att han kunnat ge en sanningshaltig mentalitet

åt forntidsmänniskorna i sina sagor.
Men om han ofta hörde sin morfar Mickel Persson berätta sagor, á var inte han den ende. Det muntliga berättandet var den naturliga formen för litterär underhållning
under de förhållanden som innebar att böcker var sällsynga Man n-ot, dam har jannsnövdingal-na msn,-da; nnpre.
nan, aanaar i sina fam arabaranajsar unnar 1500_;a1ats
farra nam arr jarnrarna arar na an ovanligt hög bndnings.

SAGORNAS RÖTTER

Det är här som fröna sätts till en stor sagoberättare;
Det att han inte bara hörde sin morfar berätta sagor utan
ocká andra Hedenvind har nämnt ytterligare två: Erik
Ersa i Falkenströmberget och Lars Goffar i Svaningen.
Detta att höra flera berätta, att få sitt synsätt och en traditionsbärande livsstil inympat från barnsben, att få fantisera om åkerns stenar och himlens molngubbar, att läsa
Bibeln och Postillan och Psalmboken, Fädernas gudasaga
och de Isländska sagorna, allt låg i samklang in mot »Jämtländska sagor»
Det är först efter det att Hedenvind debuterat med boken »Ur en fallen skog» som han på allvar tar upp tankarna
att sätta sagoma han hör till läsbar text. Men omständighetema som alltid spelat en stor roll för Hedenvind och
som också präglat mycket av hans livsstil och filosofiska
betraktelsesätt, skulle också komma att inspirera honom
till att fullfölja sin ungdoms tankar på de »Järntländska
sagorna»:

FRAGMENT OCH MÄNNISKOR

IJÄMTLÄNDSKA SAGOR
När Hedenvinds kunskapshunger bröt och bände i hela
hans livshållning, blev även det en kanal in mot jämtländska sagor. Hans första inriktning av självsökande studier i
mer Seriöß än KOM h°°m
böfiê På Bífk f0|khÖ9Sk°'
18- Hin hade lämi
Sif! hem P5 KVa1'°d° efïef m°f$ä“'
ningar med sin far. Han hankade sig fram genom små tillfälliga arbeten i Östersund. l »Rallarkärra mot dikten»

in

Skriver Hedlwídï
Psållmdê l<°m det
Och SPFW

kpíïäl På W5 Of-'h f°mff° i d¶lÖH V81' icke lätt,
och att förkovra sig något på huvudets vägnar efter tolv
timmars arbetsdag, det var icke lättare. Nu hade jag
dock fattat mitt beslut. Jag skulle söka in vid läroverH-590!

ma. ramar-sbefamim för tiden lass - 42 uppger au ana
vrnrna man var laaknnniaa aan rnar an naman av dan,

ke!

skrivkunniga. Detta var alltså innan folkskolan hunnit verka. Dessa uppgifter är hämtade ur Örjan Lindbergs bok
aan nar som an trolig nlarrforrn aven för Haaanvinda las,

tänkt* J'-39 h°PPf“Ü'

knnnignar och navarkan i bar-arrandar, knnar
rjaaanvind nar sjajv aaar; njaa arnnada aldrig bli farfar.

aïfl ÖGGYHN tänka P5 0" $k°1ê
ändamål- MGN att Skflëa Samma"

S19-

för dfm

1'

Östersund. Samtidigt Skaffa mia något kv-Warbetill kost och logi. Det skulle nog gå

te. som gav en slant

"

Men det blev inte läroverket i Östersund, i stället kom Hedenvind till Birka hösten 1903. Han står inskriven i skolans matrikel som elev nummer 121. Han fick här även ett
På 50 kf°°f 911159! 5\'S1'°d°<JÖl'°1$°- P5 Birka
hamnade han tack vare att den skolan var billigast för honom. En omständighet som var en klar realitet för en yng-

tare. Min ungdomsdröm var en helt annan Likväl begynte
jag skriva, nassvarra innan jag annu nan, an aning om an
det fanns folk, som annan, sig 3; an skriva böckrn-_,

-°-ÜP°díUm

»Der enda jag vid den man im, utom Bibeln, Psalmboken och posrijjan, var 1_,a;,,.Maja, 1-'anar-nas gu¿a;ana_
Isländska sagor och Jännjanns posten,

lins =°m humde efter kunskap och =°m hade tom nortmonnä. En kurs från oktober till maj kostade 300 kronor.
Birka blev den egentliga kontakten med fornnordisk
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historia för honom. En lärare i historia på skolan, arkeologen, doktor Knut Kjellmark som bedrev utgrävningen av
vringagravarna på Röstahammar hade till hjälp just Gustav Hedenvind Eriksson. Och det var när han fungerade
som grävmaskin åt Kjellmark som de första tankarna föddes till att göra något av dem. När Kjellmark kunde ta
fantasin till hjälp och rekonstruera människor och bohag
av benbitar och lerskärvor så borde jag väl kunna göra
något av sagofragmenten, tänkte Hedenvind.
Och det är just detta han har gjort i »Jämtländska sagor»
foga samman fragment till något helt. Något har
han väl diktat men kärnan är sanningen och ingenting av
den innersta meningen är förfuskad.
l»Ymer» 1905 beröms Hedenvind av Kjellmark i en berättelse om utgrävningar med orden »
det intresse och
behändighet han visatr. Där finns också en teckning på ett
pampigt tveeggat svärd, ett fynd som Hedenvind grävde
fram på Röstahammar.
Själv har Hedenvind berättat:

-

»Den lärde doktorn var hurtig och munter. Vi grävde
och sjönga Solen sken och Storsjön skvalpade vid

-

stranden Här blevo vi goda vänner jag tror han gillade mig mest för mitt arkeologiska intresse. Och fast
vi begynte tidigt på morgonen och arbetade stundom
till sent på natten så gingo dagarna fort.»

Förre rektorn på Birka, Tore Grönlund, säger med all rätt
i sin essä om Hedenvind:
»De gravfynd, som gjordes, väckte hans intresse för
jämtländsk fornhistoria, kom hans fantasi att spela med
och blev så småningom av avgörande betydelse för hans
jämtländska sagor»

Även under denna tid hade han för övrigt tillfälle att
höra sagor. Prästen i Ås, den sextioårige komministern
Jon Jonsson, härstammade från ett allmogehem i Offerdal och hyste ett starkt intresse för folkspråket och den
folkliga litteraturen. Till honom gick Hedenvind ofta på
lördagskvällarna och hörde honom berätta. Efter terminens slut arbetade Hedenvind ett tag som plankbärare vid
en såg på Norderön. Där hörde han åtskilliga sagor av en
P. Goffar. Av dessa båda fick Hedenvind en mängd sagostoff som rörde storsjöbygden. Det han tidigare hört, hade
mest Qällt norra Jämtland.

FOLKSAGORNAS
VANDRINGAR OCH FÖRVANDLINGAR
Den kännedom om och framförallt den uppfattning och
uppskattning vi har av den äldre svenska litteraturen är i

hög grad ett resultat av Henrik Schucks (1855 - 1947)
livsverk. Hans kulturhistoriska intresse ledde bland annat
till utgivningen av den oavslutade »Svenska folkets historia». Där har fomtidens och medeltidens historia skildrats
på ett nytt och fängslande sätt, mest därför att den politidta historien skjutits i bakgrunden till förmån för en
kunskapsrik skildring av miljö, seder och ekonomiska förhållanden. Detta historiearbete har även fått inflytande
på mycket av uppläggningen av senare svenska historieframställningar. Honom kom Hedenvind att studera, framförallt hans synpunkter på folksagornas vandringar och
förvandlingar. Hedenvind visste: »att varje saga, som levat
någon längre tid, städse fått sitt inslag av tidsskede efter
tidsskede.» Detta stod som en tradition för Hedenvind
när han senare bedrev sina arkivstudier eller läste andra
berättare och som även gällde de sagor han var uppväxt
med.
Hedenvind återger sagorna som de gjordes då de levde.
Det finns till exempel tre versioner av sagan om finnsmeden. Ingen kan sägas vara riktigare än en annan. Därför
har Hedenvind försökt att smälta samman alla tre och låtit
dem spela på annan plats än den ursprungliga, för det passade Hedenvind: syften bättre. Sagogestalterna är inget

annat för Hedenvind än fixplmktel' Ur Vilket hån förßökl'
att läsa folkets krets Det är folket som diktat dem, genom
dem kan han se vad de drömde och fruktade, vad de älskade och avskydde. Och han har velat placera även vår tid i

dem

STOR LITTERATURTEKNINK

Jämtländska sagor innehåller stor litterär teknik och medveten sovring av materialet. Ivar Lo-Johansson har berättat
för mig att när det gäller Hedenvinds romanbyggen och
konstruktion var han den som skrev och figurernas karaktär och berättelsens form och distans fick komma av sig
själv. Han var med andra ord en naturbegåvning. Men i
»Jämtländska sagor» finns fog för en viss uträkning. Här
har Hedenvind visserligen medvetet krypit undan från att
bygga upp en fortskridande iddutveckling och han konstruerar inte följelseförloppet systematiskt. Det finns
obestämda löften som styr och vissa karaktärsfenomen
lyfts fram, omdanas och försvinner. När som helst kan det
dyka upp på nytt. En yngre tendens, en livshållning i nuet
får göra plågsamma och gemensamma erfarenheter som
tidigare generationer. Och där är Hedenvind medvetet försiktig när han lägger fram sagornas värden. Denna försiktighet gör dem hållbara och ger dem en levande form, en
värld av andlighet.
Vissa värden hos sagorna har säkert haft stor betydelse
innan de kommit till manuskript. Ett värde som lyser fram
är solidariteten som sätts i formen av gemensamhet. Den
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vlatr på iurden- Där samsas de sett um utrymmet- Allt i
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mällí$1<°l'NSmWlNaturen ställer sina krav och fordrar ett erkännande av
sin egen existens, är ett annat värde.
Odlarfliten står också som ett värde och är bärande genom alla berättelserna.
Men berättartekniskt står Hedenvind starkast i den meningen att diktarväven också innehåller Hedenvinds egna
värderingar. De ligger finurligt inkapslade ide människoöden han berättar om. Här finns hos författaren en genomdtådande blick. Han bernästrar fyndigt sitt rnänniskointresse och släpper inte iväg något i vild galopp, utan låter
det skrida fram av sagans fjärrton.
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all tid i anspråk för gemene man. Under kampen för brödet gavs föga utrymme för annat än arbetet som var tungt
men för det mesta mångskiftande. Ännu fram mot senaste
sekelskiftet gällde det för många att först och sist försöka

kelt lova henne det. Boken kom ut 1941.
man da nada arr fdrara ferselr skrivna i rnman av ringatalet. Ur detta försök hade han berättat en saga för Erik
Hedén och även denne ville att det skulle skrivas ner. Så
gjorda nekas 1-radanvind, man rnannnrriprar försvann innan dar var färdigt. sarnrna oda drabbade även dar andra
försöket som Hedenvind arbetade med under tiden på
Skäggemr-p.

VÄRNA OM SAGORNA
När Hedenvind skrev om nutida bönder, fick boken heta
»En bondes dagbok». När han skriver om urtida bönder
heter den »Jämtländska sagon. Handlingen i sagorna redogör man inte över. Sagorna är sprungna ur muntligt berättande. Och Hedenvind har värnat om dem. De är smycken i hans diktning och bör aktas och förvaltas, därför bör
man inte fila på dem. Det skulle bara skorra otäckt. Men
i sagorna finns dragarna, bärarna av tillvaron och världen.
Här finns de; solkoltarna och kålmörna. De sistnämnda
»voro runda som rovor, smalögda och uppnästa, gingo
dessutom in med tårna, vilket på den tiden ansågs vara ett
mycket kvinnligt drag.» Här finns Jamtafrid och Fatasäll.
Namnen är Hedenvinds egen uppfinning. Bark-Jan och
bonden Naals. Kant-Arn och Bast Finne. Prästen Tobias
rening. strornsprarran narr ola och bonden Nils Navra.
Kung Sverre och kapplandsbonden Jöns Skära.
Har finns sagor om fanrar fore historisk tid, kmalbararna, dels om de finska kolonisterna, kallad mesbärarna.
Den senare är flätad med trolldom; finnsmeden som ständig; al-betan och s,°¿ vid städat hela näue,na_ Nä, kyr.
kan

i

Alanäg byqgdgg på dan plats där hang gmedja stått,

fick man inte bort sagornas väsen även om jorden var vigd.
Alltjämt kan man höra hans hammare klinga allt medan
tidevarv går.

trygga själva den fysiska existensen.

SAGORNAS SPRÅK

SPRAKET OCH TIDEN IJÄMTLÄNDSKA SAGOR
När Hedenvind bröt upp från sin bondgård

i

Skäggetorp,

TXill90'NäSbYr SÖK'-1Gl'mäll1Blld» °°1l lmdtiß 1111
Värmland blev det av stor betydelse för »Jämtländska sagon. Nu bosatte han sig på ett litet ställe i Nysund. Betydelsen för sagorna ligger i att Värmland låg nära Norge och
där hade Hedenvind många vänner. Han hade ofta arbetat
SOU! 159

1

andra Sidi!! Qfällßll- M0!! han 113010 001185 lífä
Vänner och författarkollegor och inte bara arbetskamrater
från gruvor och hav. När Ingeborg Reffling Hagen fick
På

höra Prev på hans raser ivrade hon stort för att han skulle
Qö mêlllßdï 1<1l'I föl' llfqívllifl- 11311 W11l93d°S 1101! GH-
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När Artur Lundkvist gav ut boken »Gustav HedenvindEriksson» i Svenska Akademiens Minnesanteckningar, skriver han i slutet av boken att Hedenvind direkt påverkat en
lång rad svenska författare. Denna påverkan skulle sträcka
sig ända in i vår tid: »Som en grundförutsättning tycker
man sig kunna spåra Hedenvind även hos så sena författare
som Sara Lidman, Kerstin Ekman, Sven Delblanc och Per
Olof Enkvist»
Om detta skriver Conny Svensson i en rescension av
boken;
»Sambandet specificeras dock aldrig, och jag ställer mig
hagar rvivianda rm ranxan arr Hedenvind aknua na inapira
rat en rad nutida prosaförfattare. Paralleller på högst all-

mänt plan exempelvis beträffande val av likartad miljö kan
man gl'V8fVl'8 alltid flllllâ, mßn Om jäl7lfÖl'0l$Ol'3 intá $fl'à'Cker sig längre än så är de knappast meningsfulla Hedenvind var en diktare som nog uppskattades och även beundrades av många kollegor, men som författare var han enligt

min UPPfafïiii9 alltför 999"-'iimiig 04'-'li SäfPi'59i3<i för 3"
11590"-ii" kunna bilda $k°l5 °°h fä °i9V9i'- Det finns d°Cif
en SVGHSR f0miHfÖff3ii-if? 80"' UPP°b¿fli¶°
lä" W H9denvind, men han nämns inte i Lundkvist: framställning.
Jaa tankar på Gunnar Adalfaaan, Sam sin diktning lvckats förena ålderdomligt muntligt berättande med det so1'
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vind läste dem alla tre. samtidigt för att jämföra dem Han
läste dem i rnånsken eftersom fotogenet var för dyrt att
elda på nätterna. Dikter, det var Psalmboken för Hedenvind. Wallins psalmer tyckte han mest om och dem sjöng
han när han vallade kor.

TVÅ STORA AVDELNINGAR
»Jämtländska sagor» innehåller två avdelningar berättelser.
Storsjöbygden får stå som stomme för den första avdelningen och den senare har sin förankring i Vattudalen.
Medan den första börjar i förhistorisk tid på Frösön och
sträcker sig till senare delen av medeltiden, börjar den
andra avdelningen så långt tillbaka att naturen var fri från
människan, fram till skeendet när nybyggarna kom till
Vattudalen. l-lär binds de samman till den förra avdelningens sagor om medeltidens kultur och går fram till
Kramforstiden. Där är det slut med sagorna. Där kommer
dåtidens rabulisrn i skogsbolagens tjänst och sätter krokben för sagorna. Där tvingas l-Iedenvind börja använda
realisrnens seende ögon.

SVÅRBESKRIVEN
Jag har aldrig träffat på en författare som är så svårbeskriven, hans berättarkonst nästan lika omöjlig att bända
upp och lägga i dagen som ett betonggolv. Mest därför att
den är så klart verklighetstrogen, så realistisk på samma
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gäng som den binder sammen eeh mknytet sin egen ten.
dchs till sagan Och myten, Till de 5tO|-3 Och mchinggfulla

symbolerna, samtidigt i något påtagligt och jordnära. Jag
har på senare tid ställt mig frågan om gestelteme som
Hedetwirtd beskrivet i Sagem; _ är gestalter? 1-[en är en
utomordentlig figurskapare, men är inte figurerna de som
drar fram allt bevismaterial om tillvaron och världen?
Egentligen stegar de inte själva in ioss utan det är budgkepet de het- som lyftet ft-em dem Men måste läsa och

första vad tern nander i tiden een man far inte ieekas.
Men måste även ft-äga sig om det måste vete så förbannat

krångligt att ge sig i kast med tiden. Den går ju trots allt.
Och ingen kan stoppa den. Men man lockas att påverkas
av den. Visst finns det en fortlöpande livskommentar i
sagorna, även om inte tiden och gestaleterna frigör sig
från den världen så fortsätter de från sista sidan ut i livet.
I slutet av berättelsen »sjalrsldnnee dar I-xedenvind
berättat- om Varg Gr-imma har Hedenvind lagt in ett stopp
i tiden. att rep ut nr beitriderna att tidernas skeenden ar
allt förgängligt. Tiden bara går och går. Vem stoppar dårskapen? Var finns lönen för din stora präktiga möda när
du ligger sex famnar under jorden? Det är helt enkelt en
Omöjlig fråga; tiden bara går Och Q; Och cpOke|-ha skiftar
och människorna förvandlas Och mitt i skiten, mitt i
smeten dör man,

-

G.

HEDENVIND-ERIKSSON:
De förskingrades arv. 4: 75.

Det bevingade hjulet.

5: 50.

Ur en uppsats om G. Hedenuínd-Eriksson av Rudolf Värnlund i Stockholms-Tidningen:
”Det är alldeles omöjligt att inom ramen av en kort tidningsartikel ge en uttömmande karakteristik av HedenvindEriksson såsom konstnär och diktare. Han är alltför mängskiftande och egendomlig för att man skall kunna inrangera
honom i en viss klass eller skola och därigenom med några
ord säga vad han är. Han är realist i den meningen att han
aldrig skönmälar vare sig tingen eller människorna men
verkar stundom romantiker, emedan han äger den fantasiens
gudagnista, som gör allting levande och betydelsefullt; människorna verka, när han berättar om dem, större än de synas
inför vardagsvarelsens öga, och berättelserna, de små och
stora handlingarna och händelserna, få alltid djupare och
vidare perspektiv än man vant sig vid att se i dem.
l-lans, konstnärligt sett, främsta egenskap, är dock den
att allt han berättar, det mä synas sä fantastiskt som
helst och skildras med vilka vackra bilder som helst, verkar
upplevat och självkänt, verkligt, konkret och påtagligt. Hur
vidlyftiga och filosoferande hans resonemang än stundom
kunna bli, förlorar han dock aldrig den ursprungliga och
omedelbara kontakten med tingen och med de elementâraste
drivkrafterna till mänskligt handlande och tänkande. Det är
för övrigt likadant med de människor han skildrar. De äro
ofta idémänniskor, drömmare och fantaster, som vandra bort
'fór att söka fånga solguldet och återvända med ett knyte
barnkläder och en kvinna', men de äro aldrig uteslutande
sociala varelser, aldrig samhällsprodukter, med en inlärd en
gäng för alla fastslagen moral och väl utstakade normer för
sitt görande och låtande utan alltid ursprungliga, sunda
individer, som tänka i enlighet med sina behov och handla
i enlighet med sina behov och handla i enlighet med sina
egna tankar; .kanske det är därför de även i sina småaktigaste och dåraktigaste stunder verka pà något sätt storslagna, beundransvärda och aldrig helt igenom dåliga. Att
på sådant sätt kxmna ge ett dylikt självständigt liv ät människorna är, tror jag, förbehållet den äkta diktaren.”
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Än sen! Om marken här i dalen
bränns under dina fötter

K

och du hatar bergen
som begränsar ditt synfält!

I

Vad kan hindra en människas tankar?
Världens medelpunkt
sammanfaller alltid
med den plats,
där du själv befinner dig.
Där finns också din längtan.

Tror du verkligen
att den vore mindre

svar

pa världsstädernas torg

eller turistorternas playor?

Minnet av den du älskar
skulle lata hennes gestalt
gäckande skymta
i trängseln på stationerna,
i vimlet pä gatorna,
'
ja, bland molnen, om du försökte
fly frän saknaden fågelvägen.
Stilla din oro!
Här i Silpajokks dal
finns allt för din överlevnad:
en talldunge med vindsus,
en trädgård för sorgarbetet,
kallkällvatten och dagligt bröd,
ett hus med böcker
och bilden av den du älskar
i världens medelpunkt,
ditt eget hjärta.

nya:
En

I-I-díøu

arbetarklassiker

Att läsa Hedenvind är som att gå på en tjärvedstubbe i skogen. Det krävs både list, uthållighet och lite
stoiskt lugn för att lyckas. Men har du väl fått upp stubben, bänt dig in i texten, så är det garanterat
kärnfriskt virke rätt igenom. Tjärstubben skulle till vardags kunna duga som symbol till klassikern, skriver här Yngve Hedin, bibliotekarie i Strömsund om sin och kanske mångas väg in i Hedenvinds författarskap. I-Ian för oss med bokbussen in genom bl a Hedenvinds hemtrakter, djupt ner i tiden och in i bevarade brev från Hedenvind själv.
Möjligen var det det hårda beslutet att i ungdomen lämna hemmet för att aldrig återvända, som gjorde att han i sina böcker ständigt återvänder till hemtrakterna.

-

Den 17 maj 1980 skulle vi fira 100-årsminnet av Gustav
Hedenvind-Erikssons födelse. I Strömsunds kommun började vi lite yrvaket diskutera hur vi skulle fira bygdens store son. Vi kunde bla. konstatera att inte en enda av hans
böcker fanns att köpa i bokhandeln. Var l-ledenvind så
totalt bortglömd av läsarna?
Året innan hade jag åkt bokbuss i Hedenvinds hemtrakter och träffat läslystna glesbygdare över hela Nordjämtland och långt in i Ångermanland. Överallt frågade man
efter Bernhard Nordhs romantiska bygdeskildringar. Vi
hade fortfarande långa köer på Linnea Fjällstedts böcker.
Men var fanns Hedenvind-läsarna? Med en viss förbittring
konstaterade jag att ytterst få frågade spontant efter hans
böcker. När jag försökte bjuda ut någon av hans slitna volymer kom ofta svaret: »Nä, han ä för tungläsu.
Jag spekulerade mycket kring TV-ålderns slappare läsvanor och hittade med stor förtjusning Hedenvinds egen
beskrivning av sitt första besök i TV-huset, (Gudaträtan
och proletärdikten s. 9) där han med typisk ironi döper
det till »det tidsenliga proletariatets tempeb. Men räcker
det med att skylla på TV? Förklaringen kändes alltför enkel. Jag fick lust att undersöka, jag tvärvände och gick
bakåt i tiden i mina egna spår. När hade jag själv stött på
l-ledenvind första gången?
Julen 1950 fick jag Med rallarkärra mot dikten ijulklapp av min syster. Det borde ha blivit en idealisk introduktion till Hedenvinds författarskap. Efter 3-4 år i skogsarbete gick jag en vinterkurs på folkhögskola och hade just
upptäckt den svenska arbetarlitteraturen. Jag läste min julklappsbok utan att på allvar hitta vägen till Hedenvinds
författarskap. Han skrev om en verklighet som låg mig alltför nära. Jag ville komma ut i världen, bort från slitet i
skogen. Harry Martinssons sjöromaner och Artur Lund-
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kvists reseböcker stämde bättre överens med mina egna
flyktdrömmar. Jag hittade inte vägen till Silverskogen sydväst om månen ännu på många år. Jag passerade folkhögskolans två korta vinterkurser utan att någon nämnde
I-ledenvind. Det gick bra att läsa litteraturvetenskap vid
universitet utan att läsa hans texter.
Åren gick och kultursidornas trender växlade snabbt.
Det som under sent femtiotal kallades provinsialism, med
illa dolt förakt, blev »gräv där du står» tjugo år senare.
Jag återkom själv sent om sider till mina hemtrakter
och då kom lusten att återknyta bekantskapen med Hedenvind. Jag mötte den vilda, otyglade berättarglädjen i
romanerna från början av femtiotalet: Süverskogen
,
Guld och mjöl, Snöskottning i paradiset och Gästabudet.
Hur hade jag undgått att möta detta breda historiska perspektiv på min egen hembygd? Humorn, samhällskritiken,

livserfarenheten och människokännedomen hade jag missat.

bokbussen i Strömsund måste jag åter ställa frågan
á få läsare hittat vägen till Hedenvinds rika texter.
Att läsa Hedenvind är som att gå på en tjärvedstubbe
i skogen. Det krävs både list, uthållighet och lite stoiskt
lugn för att lyckas. Men har du väl fått upp stubben.
bänt dig in i texten, á är det garanterat kärnfriskt virke
rätt igenom. Tjärstubben skulle till vardags kunna duga
som symbol till klassikern.
»Hedenvind var tyvärr klassiker redan från börjam, sa
Ivar Lo-Johansson, när han tackade för Hedenvind-plaketten 1982. Han tillade: »Vi har ingen kulturtradition i Sverige. Inte ens den högre skolan bryr sig om våra klassiker
längrer.
Hedenvind hade passerat samma kärva universitet som
Maksim Gorkij. Han var ointresserad av tidens litterära
På

varför

trender. Tidigt hade han lyssnat på berättelserna i timmerkojor och bondkök under mörka oväderskvällar. Han följde med sin far på timmerdrivningr och lyssnade på friljugarna i Gröndalen, obygdskulturens traditionsbärare.
I-Lans språk hade djupa rötter i bygdens historia och folk-

lig tradition.

Eyvind Jonson var en av dem som tidigt uppfattade
Hedenvinds egenart. I en essä från 1939 skriver han:

duktig och uppmärksam i lyssnandets konst. (
) man bör för
förståelsen kunna uppfatta honom som en muntlig berättare i vars röst halva tjusningen av det berättade ligger förborgad. Med röst menar jag stil, skrivsätt, andhämtningspauser, rätt utsagda dialektord, naturlighet
i uttrycket, klangen och volymen i stämman i förbindelse med de berättade händelserna eller med det landskap berättaren rullar upp, breder ut som en tavla framför' OSS. »
»Man bör höra honom, man bör vara

---

När det gäller språket

förblir Hedenvind unik. Han fick

många beundrare bland de yngre arbetarförfattarna, men
den ende som påminner om honom när det gäller språket

är Gunnar Adolfsson. Den folklig nordiska berättartradition som Hedenvind representerade var huvudsakligen
muntlig. Den dog ut under efterkrigstidens folkvandringar

fnel Slädefne- Vi Senllee inte länqfe kfinâ den ÖPPne eldenl det blåvita ljuset från TV-apparaterna tittar vi på modernare sagor om svindlande oljeaffärer i Texas eller vilda biljakter i Alperna. Vi lyssnar inte så ofta.

»INGEN ÄR PROFET l SITT LAND»
När bokbussen rullar genom Hedenvinds hemtrakter upp
efter Vattudalen blir det ingen rusning efter hans böcker.
Men han har sina trogna läsare. Språket tycks innebära ett
visst motstånd också för jämtarna själva. Framför allt är
det svårt att nå ung läsare med Hedenvind. Det blir hellre
en Bernhard Nordh i bokkassen. Strävade någonsin Hedenvind efter att nå en bred läsekrets? lGudaträtan och proletärdiktaren konstaterar han med viss bitterhet: »Ty i

Sie" Seif ïíllnöfde .ie9 ínfe de díkïefe- Sen! $Vefí9eS efbetare helst läste). Redaktören för Brand, CJ. BjÖI'kll.lIlt'l Val'
månqåfiq Vän men Heenvindi Sefn heee

ÜYQQI en

fí°l åt

Björklunds hustru Annika. Björklund citerar ett intressant
Hedenvindord. Gustav hade fått kritik för sitt symboliska
ïYdÜ9en fÖf9fYfnfneåï *Henfe än le9 N99”
ef läsefnei Sem mödfame 9l°fde fö" 5* eine lendlöee befn.
får det Vnfi fnee min Slšfívefíefbeïe keneleiefnl' nen
SPIÜR Oen Ver

beiklHedenlfind Vef en Sieli Oen Slfek neïnf- Hän Vä!
knappt fyllda 16 när han råkade i våldsam konflikt med

ungdomafowgfafi av Gumv Hedenvind-Eriksson. Årtal okänt.

sin far, Håka i Högen. Gustav satte handgripligen fadern
på plats och lämnade sitt barndomshem Kvarnede för att
aldrig återvända. »Ett fruktansvärt beslut», skriver han i
Med rallarkärra mot dikten. Möjligen var det detta hårda

beslut i ung år, som gjorde att han i sina böcker ständigt
återvände till sina hemtrakter. Hans bamdomsupplevelser
fick en oerhörd genomslagskraft trots att han förblev förtegen om sitt djupast privata liv.
I Hedenvinds hemby träffar jag Mary Samuelson som
tillhör de trogna Hedenvindläsarna. Hon berättar att hennes farbror Mikael Jönsson i ung år brevväxlade med Gustav. Via sin kusin Mikael fick Hedenvind en del information om livet i hembyn Gubbhögen. Ett av breven finns
bevarat och jag får låna det av Mary. Det är daterat Orsa
19 juni 1909. Det är året innan Hedenvinds första bok
kom i tryck. Han är 29 år gmmal men har inte fått den
distans till barndomsupplevelserna och hembyn som man
möter i hans sena produktion. Bitterheten lyser igenom i

följande citat:

ijag ka-mia; anda har

i

Dalgm hum da; un- sig, Ingen är

pmfai i sin land Och förståelse skall man aldrig vänta
av dessa människor. Man får lov att lik en Deogenes bo

j

gn tunna 91191- lik an "Z3ratugtra" gå upp på berget
de skola då
och tala :I som övermänniska för getter
agmingmna ima kackla cynisk bakslugliai som da ab.
jakiiya ma'nni_;l;°ma_ Da day-, vilka omöjligen kunna

-

-

hålla inne med vad de tänka tänka endast på den sak
varom de tala, men icke det ringaste på den person eller
individ, med vilken de umgås och kämpa livets bleka
kamp. Och detta tillskriver man den slöa individualiteten, den bedrägliga makligheten. Man ser helst att man
finge sova både till kropp och själ man blir arg, om

-
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någon kommer med något nytt
icke precis för det
nya isig självt, utan emedan man är rädd för att hjärnan skall tvingas i arbete. Ja, man ville kalla detta nya
för frestelse, för att på så sätt komma undan böjelsen

för framsteg»
l-ledenvind hade brutit mot Jantelagen och bittert fått lära
sig vad det kostade.
I JllllSI9l'f0l'S°ll, llä ll°l'Skß Qfällïll- k1iV°l' l-US RUM
han N05 “Of
l-BISSOII lll l l>0l<l>ll$$°ll- Vaflß Nl' Qfllßkl'
ll°99l'llllll0ï lYl'il<llY1läll- Häll är gammal skogsarbetare
eeh her sett et ett Per tlilttrernllneer- »Vill de se rtäere
brev från Gustav l-ledenvind?» frågar han helt oförmedlat
en dag. Om jag Vill? Det år Sista llållplàßén 0Cl'l Vi får kaf-

fevetß medan lars Rune läser höst ur fvre brev från Hedlllllllí 50111 225119 $k°9$fb°W'° Ifäffdß 1-US Rlllle
Hedenvinds bror Pelle i Hallvíkßll Och bätlñdß Om Sill
stora beundran för I-ledenvinds böcker. »Men skriv till honomiv, sa Pelle och Lars Rune skrev. Och svar fick han omgående.

Året är 1937 och det första brevet är daterat Skäggetorp den 28 augusti. l-ledenvind har med förtjusning konstaterat att Lars Rune är dotterson till Lars Goffar i Svaningen, en av de tre stora sagoberättarna som han bringar
sin hyllning i Med rallarkärra mot dikten:
»Om också Lars-Goffar hade levat, skulle det ha glatt
mig mycket att ha tått säga honom ett par goda ord nu,
bland annat det, att min berättelse om honom, som
aldrig skulle ha blivit skriven, om han ej själv varit en
berättare av guds nåde, har blivit lästi radio två gånger
och väckt ganska stor uppmärksamhet över allt Sveriges
land Dessutom har den blivit översatt på engelska och
upplåst i Engelsk rundradio. Ja. Hade han levat, skulle
jag ha härjat åt mig ett minne av honom: en av hans
lodbössor eller något annat. Naturligtvis mot skäligt ve-

derlag.»

Längre fram
gen:

i brevet beskriver l-ledenvind tiden i

Svanin-

»Visst minns jag namnen på sjöarna och bergen där upi de fruktansvärda
Biriboll-Högarna. Därifrån var det inte långt till Gräsvattnet. Dit åkte jag skidor en söndag och mötte sju
vargar på vägen. Även människorna minns jag: Danieli
Svaninga å Stormor. Anders Persa å Nils Petter. Ja, alla
västa Vika. Jag var där, när dal-P-Nilsa stod framför
stugan och åt på en nybakad kaka bröd. Han åt och
mumsade på çirden. Några minuter senare stod han på
knä bredvid en buske uppe i vägen. Då hade han hängt
sig med en av sina skoremmar. Han brukade snara älg
och var väl sakkunnig.
pe. Jag var med och högg timmer
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---)

Om det intresserar Eder att veta, vilket jag tror, så
skrev jag de första två kapitlen i Ur en fallen skog i denna koja vid Odugligsjön Det var en fruktansvärd ovädersdag. Vi lågo för ankare. Grytorna kokade på elden,
männen sovo alla, utom jag och finn-Jacke. Han filade
sin äg, brynade sin yxa, g'orde yxskaft och gräddade
kolbullar. Jag låg uppe i vrån och skrev i mitt anletes
svett, skrev och levde ien annan värld dessa ovädersdagar. Författare ämnade jag givetvis inte bli. Jag visste
inte ens vad författare var på den tiden. Det bara roade
mig an kladda och skriva. inte hanar ammae jag ns
ggngin skicka mitt opus till tryck. När boken var färdig,
blgy dgn Ijggandg j min kgppsäck Och följde mig på långa och viaiymga rama. Fem mer nära ua af, rakade
manuskriptet av en ren händelse komma till en förläggare och väcka dennes intresse så pass, att han vågade
risken att trycka det.
Så har det çi tt mig. Och jag räknar mig ännu alls icke
som författare. Förr var jag således en mycket ambule
rande arbetare och skrev på lediga stunder. Nu är jag
bonde och skriver likaledes på lediga stunder, när hågen
faller på och pennan vill löpa lydigt»
Men åren har gått och frågan är om inte Gustav l-ledenvind
äntligen håller på att bli profet i sin hembygd. Nedanför
hans barndomshem i Kvarnede tränar entusiastiska teateramatörer från Gubbhögen alldeles vid stranden av Flåsjön
en dramatisering av debutromanen Ur en fallen

-

skog.
Lars Rune Larsson följer mig för att leta rätt på kojtomten vid Odugligsjön. Vi följer en nybruten skogsbilväg
genom det vilda landskapet. Men det är svårt att hitta kojan. Efter ett par timmars letande och med hjälp av en
skogsförman hittar vi den äntligen. Stora lövträd växer på
eldpallen och vi kan se att kojan var stor och sammanbyggd med stallet. I en moränkulle finns spåren av en moränkoja, där arbetare också bodde när den stora kojan var

överbelagd
Vi letar oss fram till Odugligsjöns blanka vatten och
kokar kaffe över öppen eld. På bergssluttningen på andra
sidan sjön kryper en glänsande röd processor sakta framåt
och mejar ner skogen som en slåttermaskin. Två hundra
meter från vår rastplats påbörjade Hedenvind Ur en fallen
skog, denna märkliga roman med drag av både saga och
förbittrad pamflett. Han var tidigt ute. Från första parkett
kan vi studera hur den moderna skogsskövlingen sakta
närmar sig Odugligsjön. Jag tycker jag hör en ironisktklurig kommentar från Gustav. Han står ju där i strandkanten och spanar spörjande mot den mörka, lavgrå skogen bakom oss. Visst lever han
i sina texter.

-

DIKTER till Hedenvínd

79-u«rLp

-Jrmwwt

Vi sutto i marmorbrottet
och vägde stenarna sakta
i handen.
Du tittade bort, och da syntes
romantikens stjärna blinka
at dig frán himlaranden.
Du gick och då glappade stöveln.
En sägnens sira näbbsko

vi hörde.
Men sago vi

till, skred gestalten

under rallarens toga högrest
i sparet, där foran körde.
När natten var kommen, dagen
för dig hade äntligen randats.
Du trodde

nog mera pa rolösa spöken

ur frostiga järntidsäldrar
än pa oss, som bredvid bodde.

Vid ghosternas kulna vaka,
när sagans lapptrumma fjärran
den skälvde, där sàg du klarhet ur jorden
den rullade bort emot väg, där
sig màlets regnbage välvde.

(Ur Klyvnadens tid. 1931)

,4-daft V4'/:ewa
Där andra går fram med stylta
pä andligt krokiga ben,
Du är som en jämtländsk mylta,

mustigt syrlig och ren.
Du är som en fura pà heden,
där fjället stàr svalt och tungt.
Om stormarna knakar i veden,
så knakar det fast och lugnt.

Din väg genom markema stiger
mot höjdernas okända krön,
och under Dig dalen niger
i fåordig aftonbön.
Mot bredvälvd och märgfull skuldra
var börda Dig blev till en lek.
Men drömlandets blida huldra
den orde dig öm och vek.

Vi stretat för samma plogar
och knaprat pä nödàrsbröd,
vi trampat i samma skogar
och drack av dess källors mjöd.
I dag, när mot väster strävar
den sol som har barkat var hud,
dä möts våra rediga nävar,

som känner trohetens bud.
I7. V.l 945

Hcànzrémds-;1-\

Grubblande gick du i hunger och ensamhet
över tillfrusna norrlandsvatten.
Tillvarons gàtor och Polstjärnans hemlighet
sökte du tyda i natten.
Orions bälte gav dig mening och riktning.
Inom dig bar du eld och stoff för din diktning
I mollskinnsbyxor och arbetsblus

kom du landsvägen fram.
Dina läppar var torra av damm.
Men blicken var klar och ljus.
Du gick som en hövding; all världen var
det land i arv du fått.
Bakom lag den bygd varfrän du gått
i trohet och väntan kvar.
I rallarlag och hos timmerfolk

gjorde du tjänst och plikt.
Hos dessa mognade dröm och dikt.
Där blev du arbetets tolk.
Det stora trädet växer alltid sakta.
Du växte sakta, men du växte stort.

Ur jordens safter och ur mänskans öden
har mästerverken formats som du gjort.
Du blev en fura som i diktens rike
har höjt sin krona högt mot rymd och ljus.
Och suset frán den kronan genomtränger
den dästa vardagsron i vara hus.

l7.V.l945

.7 líüamïšø-/u'.fh-ri dat' #114
I »Tidsenliga proletäriatets tempel» skriver I-ledenvind under rubriken »Överjordiskt ljus, underjordisk tystnadrz
»Med en tidning hängande över knäna spörjer tempelprästen (jag kallar honom á) vänligt men bestämt: 'Är ni
Sveriges första proletärdilrtare och när blev ni det?'
En
alldeles oväntad fråga, därtill utmanande förhösrsmässig.
Kunde den ej lika gärna varit formulerad efter visan: 'Var
det du och var det du, som drack upp supen för mig?'
Eller var det du, som först överförda skrivklådans obotliga smitta till den svenska arbetareklassens narcissussovande ungdom, och när skedde det?
Hedenvind fann sig slutligen en dag vara infångad och
för evinnerlig tid placerad i ett litteraturhistoriskt bås med
pâskriften PROLETÄRDIKTARE. Han hade utan egen
förskyllan varit med om att fylla en märklig uppgift, nämligen att ha tillhandahâllit den museala rekvisitan till en
ny litteraturhistorisk term Och resultatet svarade han
själv på iDagar följde på dagar, år följde på år:
»En träta för och emot, sen glömska och frid Till sist
var Diktaren den enda, som vunnit på trätan, han hade
vunnit beviset på sanningen i gammelordet, som säger:
'Den varaktigaste vinsten är denna: att oförtrutet hänga i
att bara vara det lilla man är och om möjligt så förbli.'»
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Martin Kock t.v. Gustav Hedonvind-Eriksson t.h

Skalden Harry Blomberg hade i spetsen för Domnarvets
arbetare tagit initiativet till en minnesgäva ägnad tre före
detta rallare: Gustav Hedenvind-Eriksson, Martin Kock
och Fabian Månsson Gävan var en polerad rälsskena med
mottagarens namn och givarens kollektiva kännemärke,
årtal och datum. Fabian Månsson filosofie doktor honoris
Cansa skrev sig i telefonkatalogen som rallare. Martin
Kock hade under sin vistelse vid Porjusanlägget blivit korad till Hedersrallare. Hedenvind var den mest äkta rallaren. Han kunde räkna tvâ järnvägar och fem anläggen av
skilda slag i Skandinavien som sina arbetsplatser under
längre och kortare perioder.
Folkets Hus var fullt av folk när priset utdelades Alla
som ville se och höra de berömda föredettingarna blev nog
besvikna. Fabian Månsson, den då mest kände och berömde kom inte på grund av sjukdom. Kock gav i alla fall för
sin del glans åt tillställningen Hans tal bar på ledighet och
elegans och Hedenvind gjorde däremot närmast fiasko.
Men han tröstade sig med att följande dag skulle de flesta
ha glömt det mesta.
På lagmansgården i Hedemora där Kock bodde blev det
senare fest. Där Kock drack med uppeldad godhet sitt
älsklingsvin och sjöng nägra visor till luta. Men allt efter-

som glöggen sjönk i hans glas tycktes andan stiga inom
honom. Han började tala och mena att marschen förarbetarklassen hade gått snett och befann sig nu vid målet:
Portföljernas, penningdyrkarnas och standardproletariatets förlovade Sverige.
I Hedenvinds ödmjuka men ändå respektfulla ansikte,
med sina ansvarsspeglande drag, levde säkert den där undertonen som ofta var klädd i en skiftande symbol av en
befrielsetanke, den drivande kraften i all mänsklig strävan,
som söker sig uttryck i befrielse genom kamp, befrielse
genom fruktan, befrielse genom makt, befrielse genom
Gud, befrielse genom förgängelse.
Minnet av det första och sista mötet med Martin Kock
måste ha legat orubbligt i Hedenvind. Och vad tänkte han
på sina gamla dar när han såg ned på den polerade rälsskenan, vars fläns det stod att läsa:

TILL
GUSTAV HEDENVIND - ERIKSSON
TACK FÖR DIKTARGÄRNING
DOMNARVETS ARBETARE
DEN 8 JANUARI 1935
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Niklas Lindberg

Solen stekte fläsk pà rälsen
pà rälsen i solen fläsk äsk

I armhalornas penselborst svetten
svetten och fukt åkte kana i slagen
mot spiken i klingande ljud
Ögonens träffsäkerhet balanserade
rymden mot spiken i slagen Slagen
i takt Slagen i takt mot spiken Träffsäkerhet

En ny

spik

Rälsrakt rusar tågen pà slagen
mot spiken mot rälsänsen
mot slipern I takt och slag mot spiken
i botten Stumt Stumt
En ny

spik

Mot slipern rälsrakt i àdrorna
mot änsen med tågen pà spiken
Åka pà slagen fràn släggan mot spiken
i takt Takt i slaget I slaget mot spiken
En ny spik
Ned i träet med faan av slaget mot spiken
mot änsen i takt Skarvtakt i skenor

mot slagen mot spiken
Ryggrad islagen Stumt Ryggrad
En ny spik

Å hi bax Å hå bax i takt
mot spiken i händernas valkar
Ryggrad i takt mot spiken i händernas
grepp om slägga Ryggrad och märg och ben
i takt mot spiken i slipern mot änsen
Träffsäkerhet i botten stumt lslagen

En en ny
l

spik

slag Takt Slag Takt

Nej Kom igen

I slagen i takt mot spiken
Så därja
Mot slipem i takt mot
spiken träffsäkerhet
Mot spiken i slagen

.7I/flßhaßvíwßafmvß-aßåíoš
Landet ligger inte längre tyst. Det är inte bara vinden
som väsnas, även snöflingorna faller med ett brak
mot grdsgruset. Insekternas surr skakar luften
som ygplansmotorer. I kammaren knastrar bröllopsfracken.
Viskande röster ekar ihàligt i kökets kastruller.
Cykeldäcken river i asfalten. Träden knakar oroväckande.
En människa yr prövande förbi mitt fönster.
Skogen susar inte längre. Den skriker mot varje tum av friheten.
Fortfarande hugger mejseln sina namn på gravstenama och korsdraget

bläddrar nervöst bibelns tunna blad. Jord och mark vibrerar
och tjälen slits i stycken. Fortfarande är vattnet ursprunget
och elden konserverad. I detta rum av världen skär brödsàgen
oroväckande i livets utkant. Bröllopstalaren slår ut med armarna
och skäller som en hund. Katten river en reva på mormors hud,
allt återgår till det normala.
Blicken är åter varm och bedjande
En människa återvänder prövande förbi mitt fönster

Auffæßøa/ezzft
Den storryska tajgan
somnar under Tolstojs trådiga skägg
Starren vinglar in under ögonlocket
En tuvhoppare. en autodidakt
bär sina knäveck
Hungern sågar sina bitar

ur starren
Ingen väntar pa att bli serverad
En fågel yger bort

med sina ögon

lnget händer
Det är bara väntan
bara väntan
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Skuggorna rör sig härdande i utkanten
av vägarna. Deras rörelser har ett mönster,
en tid, en plats. De har varit där länge

och ingen ropar pà dem.
Bara de själva kan åstadkomma
genombrottet. Bara gemensamt kan
de bryta isoleringen, skapa sig ansikten.
Ögon att se med. Näsborrar. Läppar och sång
och fantasi. Vem börjar. Var nns begynnelsen
till genombrottet. Skuggoma har rötter
men varför vissnar plantorna.

L

Teckning:
Håkan
undgron

í0('»v',»-nä-(¿m

Regnets tunga droppar föll mot fönstret

Och i salen krokade klassema upp
sina grindhakar

Juryns pingviner satt käppraka
Tolv nobelpristagare
knäppte med sina klockboetter
Betrodda, nobelbeslöjade

Dom väntade
Dom har väntat länge
Nu ska världen dömas

till sin framtid
En platt tumme vandrar över ekbordet
Bordet har fyra ben
Det är stabilt och doftar såpa

Åskàdarna är nedstuckna i dynor
Deras knappnålshuvuden är asktunna

Vita som oskulden, svart som synden
och lam som lammet
Da
reser sig några och går ut

till världen

Det är Nordkvist och Hedenvind
Pa trappan möter Gorki
Dom gar ut
och lämnar en kuslig andakt
efter sig

Hedenvind
Inför

- en fredsaktivist

i Genève 1932 samarbetade ett stort antal föreningar i
arrangerandet av en »FOLKRIKSDAG FÖR FREDEN» som hölls i Stockholm. Mötet stöddes främst av
fackföreningarna och samlade omkring 400 ombud. Bland de inbjudna var Selma Lagerlöf och Gustav
Hedenvind-Eriksson.
Tore Grönlund
förre rektorn på Birka folkhögskola, där Hedenvind var elev 1903-1904 och greve
Robert Mömer var föreståndare återger här I-ledenvinds ståndpunkt till bondetåget och krigsviljan.
de pågående avrustningsförhandlingarna

-

-

Föreståndaren vidfolkhögskolaniÅs
var greve Robert Mörner. Han var till
yrket officer löjtnant sedan 1895
men hade blivit intresserad av undervisning och folkbildningsarbete. Under några år hade han tjänstgjort som
lärare vid Älvsborgs läns folkhögskola. I sitt programtal vid skolans invigning den IS november 1901 betonada Moi-na; sfosastandai-ans bada i-än
och plikt att sätta sin personliga prägol på skolan _ ooh an gjuta agg pay.
sonligt liv in i skolans arbete.»
Som högerrnan, officer, fossvaçsvän och ioka-absolufis: mono han in.
te sympati och bevågenhet hos alla.

-

-

MQTSATTA A$11('1'1=;R
Politiskt torde Mörner och Hedenvind ha haft diametralt motsatta åsik-

1939.02.05) berättar Mörner, att
bondetåget hade fyllt honom »med
stor entusiasm» och uppvisar en otålig iver att till »25-årsminnet av Bondetåget och försvarsstridens höjdpunkt och slut» i pressen publicera en
efter dagboksanteckningar 1912-14
utarbetad artikelserie.
I dess första del
Från Birka
folkhögskolas kristid karaktäriserar
han Sven Hedins Ett varníngsord som
»en fullträff» eftersom »dess sanningar voro osminkade, ofrånkomliga».
Den 6 februari 1914, »Bondetågsdagen, den stora dag då 30.000 bönder
Och lêntbmkarê inför K0mm90n förklarade sig villiga att bära de bördor,
som sakkunskapen krävde för stärkande av vårt försvan, hissade han
sin 09"* _ men IV hänsyn till Opinio-

-

Mn Gi

- 118998-

ter. Det framgår visserligen knappast
av l-iadanvinds n-lamoai-hoolsas, man
na; som mogna; till fi-uk; måsta an

Och han berättade vidare: »Med
verklig bävan awaktade jag underrät-

gmkraftigt frö. Helt
oberoende av varandra
eller intehar bada klan redovisa; sin install.
ning till hondogågo; år 1914 ooh don
då aktuella föl-svai-sdobaggan, som
Moi-nos var sgai-lg; angage;-ad L I hi-av
ti1lAm-lera Mattsson (1938.08.04 och

wlsen Om Kungens Mr till Bwdetå961» Kungen hade inte stått på sig
1911, när beslutet om byggandet av
en pansarbåt ('F-båten') upprevs. Hur
skulle han svara nu? Skulle alla dessa
män, som kommit till honom för att
betvv Si” Villa till Offer för vårt

gang ha vari: en

-

511013118

lands försvar avspisas med svävande
fraser? Den frågan hade hållit mig
vaken de sista nätterna, och jag hade
bett Gud om välsignelse av Bondetåget för land och folk»
När han hunnit läsa pressreferat av
konungens tal, utropade han »hurrah,
hurrah, hurrah» och »hoppade högt
upp i luften av gljß. I artikelseriens andra del När den stora försvarsstriden rasade i Jämtland
berättar Mörner om hur han och hans
fru under en resa i juli 1914 slukade
tidningarnas alltmer sensationella
meddelanden om den spända politiska situationen i Europa och han skriver: »När vi lämnade Uppsala, visste
vi, att faran för ett världskrig var
överhängande. Att ett krig mellan
Tyskland och Ryssland skulle medföra svårigheter och faror för Sverige, i
värsta fall t.o.m krig, förstodo vi
också, ehuru jag dock hade svårt att
tro. att det skulle ga darhan Men jag
hade ingenting däremot Krig eller
åtminstone en överhängande fara, det
var, ansåg jag, just vad vårt förslöade
och självsvåldiga folk behövde. En
behövlig uppryckning och uppfostran!»

-

-
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pa skogar (nu till största delen rovavverkade av baggbölare) samlats med
bågar över axeln och skarpa pilar i

DET POLITISKA KLIMATET
I Med raüarkärra mot dikten (tryckt

-

1944) redogör Hedenvind med förvânansvärd skärpa för sin bedömning
av det politiska klimatet i Sverige under de ovan drtualiserade åren. Han

kogret (välfyllda konjakspluntor), tågat genom vilda kärr och hälvägar (pâ
tåg förstås), mött upp på kungaborgens gård och slagit på sina sköldar
och skriat ur sina skägg, tills drotten
måst komma ut och nädigt fråga vad
de á väldeliga gnydde för och skria-

skriver: »Så bröt kriget ut och drog
sitt svarta skynke för framtidens
fönster. Tysklands fyra miljoner socialister drogo man ur huse. I Frankrike föll arbetarklassens förste man,
som jag så högt värderade, för en

lömöfdf-
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och bönderna hade under larmande
lurar i det germanska urhemmets dju-
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ta

get I ett stör" hlstonskt sam
man hang: »När sedan händelser av
denna art inträffade på den europeis-

_

,

-

Och han fortsätter med att betygsätta bondetägets resultat: »Men den
stora, historiska tilldragelsen rann ut
med innehållet i tio tusen flaskor
punsch och torde komma att ligga
förborgad i sin dolda gömma tills nägon framtida komediförfattare tar
upp ämnet till behandling. Och dock»
Så sätter han in det svenska bon-

Man vill! kriqt. Och man fick det
Gud hör ävßn dårars bönßr-ß Och
med burlesk raljeri och allvarlig indignation framför Hedenvind sin syn på
bondetâget och dess förspel: »Men
några är tidigare hade stora diktare
slungat ut sin heliga längtan efter
målbadet,
skulle
hud”
'

-

de».

(Jun Jwris. N Heden)

(

ka kontinenten, blevo de allvarliga
nog. När de italienska fascisterna
marscherade till Rom, skedde det till
punkt och pricka efter det svenska
bondetågets mönster. Även föragitationen och allt syntes mig vara efter
svensk modell l9l4.» Med bestörtning noterade han den aktivistiska
agitationen i Sverige. »Nu hade en
hop unga hövdingasöner
rusiga av
Odins mjöd, trötta på kvinnor
ja,
trötta på allt, utom vapenlek iklätt
sig hornbeprydd hjälm och brynja av
stål. Nu slogo de med sina svärd på
sköldarna och skränade: Till kamp,

Än;
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När jag för första gången var ute och informerade om Gustav Hedenvind-Eriks
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ge en stor eloge
detta teaterproyekt
mo; gt. Att räkna
upp alla vore nästan omöjligt, men vi
måste självfallet framhålla alla som direkt arbetat med själva teatern, varav ni
kommer att se några På scen
När Hedenvindsällslnapet bildades,
1984, var vi överens om att arbetet skulI .
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Med detta som bakgrund är vi stolta
över att Hedenvindsällskapet fått rättig-
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och hans samtida. vida mer berömda
kollegor, har skildrat honom som en
banhrytare, ja, en av arbetardiktningens
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metoder, skogsarbetarnas omänsltliga förhållanden, industrialismens begynnande

HEDENVIND-PLAKETTEN
har gått till:
BMG! NOIWHI, 1980
Helmer Grundström, 1981

ARSAVGIFTEN 1-'ön

Svante Sundbergh
Ordf. i Hedenvindsällskapet
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FOLKE FRIDELL har på ett konsekvent och förtjänstsätt fullföljt en levande tradition inom den svenska

fullt

arbetardikten. Med sina tre tidiga romaner »Död mans
hand», »Greppet hårdnar» och »Syndfull skapelse» har han
också förnyat och fördjupat diskussionen om arbetets
villkor. När textilarbetare Da vid Bohm steg in i de svenska
hemmen, via bl a Folket i Bilds billighetsupplaga av »Död
mans hand» spred sig en ny och frän doft av verklighet i
vardagsrummen. Många kritiker med Sven Stolpe i spetsen
tog sig för näsan och fnös föraktfullt åt Rivar-Bohm, som
rev skittrasor i lumpmaskinen. Det anágs vulgärt och onödigt att skildra industriarbetarens vardag på detta påträngande sa' tt.
Just när efterkrigstidens ekonomiska uppsving började,
när lönerna steg och den gråaste fattigdomen började vika,
drog Foüce Fridell igång debatten om det moderna industrisamhällets brister. Han kom snart att märka att han var

för tidigt

ute. Den svenska arbetarpressen visade ingen

större ent usiasrn för hans åsikter.
Folke Fridell och Rivar-Bohm slåss inte i första hand
för högre löner. Det galler något mycket viktigare: människovärdet. En av textilfabrikens obetydligaste, Fyll-Larsson, får uttala bokens bärande tema: »Man borde vara med
om att dela och bestämma Det skulle nog hjälpa.»
Trettio års arbete i textilfabriken hade lärt Folke Fridell att bristen på delaktighet och mänskligt värde aldrig
kan betalas med höjda löner. Han kallar denna brist för
»den nya fattigdomem.
Ivar Lo-Johansson skriver om Folke Fridell i en debattartikel: »att han skrivit den bästa industriarbetarromanen
som författats på svenska, kanske på något europeiskt
språk».

I

»Syndfull skapelse» utvidgas och fördjupas perspektivet. Där tar textilarbetaren Konrad Jonsson en »skapelse
vecka». Han stannar hemma från jobbet utan yttre anled-

ning för att tänka över sitt liv, för att känna att han fatfarande lever och andas, att han bär på ett behov av att
skapa.

Med sin revolt mot förtryck på alla nivåer framstår
Folke Fridell som en utomordentligt värdig mottagare av

Hedenvind-plaketten.

Hedenvindsällskapet
och
Strömsunds kommun

.

När den här telefonintervjun gjordes hade Folke
Fridell precis fått veta att kan kommer att tilldelas Hedenvind-plaketten 1985.

I RALLARROS nr 55 finns ett längre samtal
mellan Folke Fridell och Rolf Knutsson publicerat med anledning av att Fridell 1 oktober 1984

SAMTALAR MED

FOLKE FRIDELL

“°“8°å“
Rolf Knutsson: När mötte du Hedenvind första gången?
Folke Fridell: Det var på ett järnvägskafé. Om jag minns
rätt i Uppsala. Jag var på väg till ett Författarföreningsmöte. Jag var ännu inte invalid, men jag hade inbjudits av
några andra författare, Axel Österberg, C~E Englund och
Karl Vennberg. Jag kände ju igen Hedenvind, men ville
inte tränga mig på. Hövligt frågade jag om jag fick slå mig
ner vid hans bord. Han svarade: Sitt du bara!
En gammal gubbe som jag tar aldrig ut sina rättigheter.
Men på något vis gjorde han ju det med det han sa.

-

R K: När du träffade honom den här första gången, hade
du läst mycket av honom?

*

F F: Jag hade läst det mesta. Hedenvinds skriverier passade för oss i den ungsocialistiska rörelsen. Nästan en skyldighet att läsa vad Hedenvind skrivit. Hans böcker såldes
också en hel del. De gick bra. Numer säljer ju böcker då-

ligt.
R K: Någon speciell bok, som du gillar alldeles särskilt?

6

Q

F F: Nä, jag tänkte nog mest, att en sån stor kraftfull och
arbetsför man, han måste misslyckas med sitt skrivande,
men så blev det ju inte. Jag tror jag har läst allt av Hedenvind och man kan kanske säga att några av hans böcker
har en högre angelägenhetsgrad än andra, men jag vill inte
utpeka någon speciell bok. Hans böcker är raka, lugna, har
ett bra humör och ett fint språk. Det är kanske Hedenvinds största styrka språket.

~

R K: Hur var han mot kollegor?

-J
-.

F F: Han hade ett sätt att umgå ,ssom med jämlikar. Man
behövde inte känna sig underlägsen. Han var lika naturlig
mot alla, oavsett vad vederbörande sysslade med. Han var
så pass vanlig som människa och han visste om det också.
Det var inget konstigt med honom. Han var naturlig och
han hade en förmåga att berätta. Han kunde ställa sig upp
och berätta en saga rakt upp och ner. Det är det inte många som kan.

~
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Niklas Lindberg
Jag har turen, förmånen eller som en skänk från ovan att ofta få träffa
en av vår litteraturs största arbetarförfattare, Karl Rune Nordkvist.

Ofta i mängdräkningen när det gäller författarmöten, kan liknas för
sällan bland folk iGubbhögen. Alltså, ofta, blir här som om Karl Rune
och jag trampar varann på tårna dagligen, om man använder ofta som
nämnare för antalet när det gäller Gubbhögenbor, men så är nu inte
fallet. Krångligare är det inte i denna kvantitet inte
I ett temanummer om l-ledenvind tänkte jag ta fram som en bärnsten ur bäcken, en intervju med Karl Rune. Ställa några frågor, samtala,
lära något om I-ledenvind.
Men tiden derma dyra vara för en riktig arbetarförfattare hänger
fram morgondagens gardiner alldeles förbannat snabbt.
Tiden jag försöker bli förtrogen med den, åtminstone tror jag mig
söka en vänskaplig förbindelse med den. Men nu är det så med tiden;
den bara går och går. Den går och går som på räls mot framtiden, utan
uppehåll och anhalter. Man skulle kunna säga som ett ånglok mot
Bollnäs.

-

-

-
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Niklas Lindberg;
Nar dn sommaren
1934 mottog l-ledenvindplalretten hur
kande; det att fdr-ltnippas med Heden.

vind

K R N: Vem eller vilka som påverkat
mitt författarskap är svårt att besvara.
Varje diktare söker ju den röst som är
hans eller hennes egen.

till

hans »Jämtländska sagor» och romanen »Gästabudetm I vår puritanska del
av världen där fantasi ofta jämnställs
med lögnen, är han med dessa verk en

banbrytare.

Karl Rune Nordkvist: Jag upplever ett
naturligt litterärt elalrtförnallande allti.
från den dag långt tillbaka i tiden när jag
första gången lrgrnila;-lr°nta|rt med He.
denvind den andra arbetarsltildrare
N L; Du har in också träffat honom?

K R N; Jag fielt aldrig träffa Hedenvind
under hang kraft; dagar; När vi möttes
några timmar var han mycket sjuk och
tr-Ött_ Tr-gt; det fick jag en stark bild av
en man som aldrig dagtingat med sin
övertygelse nar det gällde lrarnpen för

ett rättvisare garnlralle
N L; Känner du nagot av att Hedenvind
haft inflytande på ditt författarskap?
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en mycket viktig tes när det gäller Hedenvinds författarskap. Där du menar
att Hedenvinds myter och framförallt
sagorna, hans berättelse »Gästabudeo
kan lätt förknippas med de stora sydamerikanska berättarna. Du menar att
myterna och traditionen lever så starkt
hos de sydamerikanska berättarna. Ar
det (lät H8d0l'lVllldS föffaflâßkâp llqqef l
samklang med de SY<íêmê1'ikêI1S|<B?

K R N: Hedenvind tillhör de få i vårt
land som vågat och förmått utnyttja de
fantastiska berättelser som finns i skrönornas värld. När jag därför velat jämföra honom med de stora latinamerikanska berättarna är det lätt att hänvisa

N L: Du har en stor gemensam resonansbotten med Hedenvind. Jag tänker på
den muntliga berättarkonsten. Hedenvind var ett barn av denna konst. Så
även du. Man kan se att många av de
stora arbetardiktarna är förtroliga med
denna konst. Tror du att en människa
med god muntlig berättartalang bär en
dlkiârê l!“lOm Sig?

K R NI Det fiI“lI\S avsevätdâ Skillnader
mellan den muntliga och den skrivna
berättelsen. Tyvärr är det väl så att i vår
massmediala tid det muntliga berättandet hotar att försvinna. Som barn fick

till några lysande berättare
vars historier med all säkerhet gått iarv

jag lyssna

--

genom flera generationer. Vad resultatet
blivit om man överfört dem till skriftspråk är svårt att förutsäga.

N L: Ordet solidaritet vars innehåll har
k0f1|<f°ï ÜGIYÖGISG i ditt författatskap. Ser du någon tendens att solidariteten är på väg att ätas upp av de kommersiella, moderna samhällsbildningen,
att människan förblindas genom det
stora beroendet av pengar? Hedenvind
ansåg att penninghushållning var gemenskapens största sabotör. Håller du med
honom när vi idag ser resultatet?
SIOY

K R N: Ordet solidaritet med socialistiskt förtecken handlar om människors
likavärde. Arbetarskildrare från sekelskiftet och fram till våra dagar har ofta
framhållit den solidaritet som fanns
bland de mest förtryckta i samhället.
Hedenvind tillhörde sin tids utopister
som trodde på ett samhälle där pennin-

förlorat det mesta av sin betydelse.
Utvecklingen har visat motsatsen Drömmen om den stora rikedomen har väl alltid funnits som en tröst och ett mål att
arbeta för. Men redan bibeln varnar för
dansen runt guldkalven. En dans som
splittrar ett folk och kommer dem att
glömma målet. Utan solidaritet kan vi
förvandlas till en rovdjursflock där alla
hugger efter varandra.
gen

N L: Den moraliska, estetiska, kulturella
och ekonomiska fattigdomen har alltid
förknippats med den lägsta klassen i vårt
samhälle. Kan det vara så att den är på
väg att äta sig upp genom klasskiftningarna?

K R N: Här är vi inne på en svår fråga
som till stor del berör det sociala arvet.
Fortfarande är det så att endast ett ytterst litet fåtal bland dem som tillhör
den gamla socialgrupp tre, ges möjlighet

till en högre utbildning. Undersökningar
visar tydligt att klassklyftorna består
och i vissa hänseenden fördjupas. Och
det är här som den samlade arbetarrörelsen försummat en bland de viktigaste
uppgifterna, kampen för att bryn det
onda sociala arvet.
N L: Hedenvind förde med sitt författarskap även de tysta arbetarnas röster. De
som led och kämpade för brödfödan
hade mycket att säga men den intellektuella kraften saknades hos dem. Tror
du en ny Hedenvindsk särart i dag skulle
kunna ge röst åt de nu utslagna i samhället, eftersom utslagningen av människor
är allt hårdare i vår tid.

K R N: Att föra de tystas eller förstummades talan har varit och förblir arbetarskildrarens viktigaste uppgift. Nu kan
sägas att vi under åren byggt upp en
mycket stark facklig rörelse vars om-
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budsmän har till uppgift att samla upp
och framföra de anslutnas krav och önskemål. Men allt förvaras i slutna rum
och endast diktaren eller den samliällsgranskande journalisten har möjlighet
att lyfta fram det i dagsljuset.

N L: l-ledenvind var starkt fientlig till
kyrkan. Mycket tack vare de upplevelser

K R N: Att Sverige är det enda land i
världen som har en egentlig arbetarlitteratur stämmer inte med verkligheten.
Arbetarskildrare finns inte minst ivåra
grannländer. Arbetarskildringar av den
typ som fanns under tjugo och trettiotalet blir förmodligen sällsynta, men romankonsten har utvecklats och nyanseiats så att stora delar av vårt samhälle
blir belyst och då inte minst från de områden där tidiga röster varit få. Jag tänker då främst på de iiiånga som kommit
ut kvinnornas led,

han fick i sin ungdom. l-lan såg att kyrkan var en stor maktfaktor som folket
inte lade så stor vikt vid när det gällde
att hålla folket i bojor. Tror du att Hedenvind skulle driva den meningen hårså klfšnkâ N lläasllfålf äšk'šrSl°f b°_fY¿:_:_°- Afbï
däfß i 5-19- 011%! åïgaklr
som en besegra
or, e er
u tar ssens spr
mustigt,
gat oc
som dold kraft i mening att fördumma fantasirikt; varför har då arbetarlitterafolket?
turen idag en sån undanskymd plats?

LAR

AHLIN

S

.

°m Hedenvmd

Bland de svenska författarna
--

-

--

-

har Ahlm med_ sarsklld vfmne
ÜYÜÜ Hedemlld Och Stam
hans världskrigsböcker vid si-

:Un er l-l envin bar om oc
uppväxt var kyrkan en stark maktfaktor
i samhället. Om han uppstod idag skulle
han snart upptäcka att kyrkan trots stora materiella innehav, förlorat detrnesta
av sitt inflytande. Prästen som tidigare
hade ett stort inflytande när det gällde
byfolkens livsföring är ännu en tjänsteman av samma grad som kommunalkamreren eller mannen på arbetsförinedlin-

K R N: Tidens h'ul snurrar allt snab e.
Bokutgivningen lär enorm om man jämför med det som bjöds tidigare generationer. Våra nya media fängar sin publik. Arbetarskildrarnas roll i allt detta
är svår att bedöma. Men den goda litteraturen som ställer krav både på berättaren och läsarna, kommer säkert att

gen.

N L: Fattas det en Krapotkin?

N L; i-iaaaaviati atbataaa samtidigt som
han skrev sina första böcker. l-lan hade
det svårt och tungt l-lar arbetardiktarna
i dag alldeles för lätt in mot det skrivande arbetet, att de därigenom missar det
innersta av vad de berättar; känslan,
kampen och orättvisorna. Att de därigenom saknar den rätta insikten om livets
vedermödor.

K R N; xtapatitia i au sta. Man jag har
svårt att tro på någon väckelse i den
klass jag tillhör.

”E” d'Ö'" I “'k'°"S ”“'?*' ”Tf

N L: Fattas det stora och kunniga kritiker av just arbetarlitteraturen?

fy 'ia al Gusml Hedíf" Im:

K R N; 1 likhet med Haaanvina hade jag
ett kroppsarbete under den längsta tiden
av mitt författarskap. Självklart innebar
det ofta långa arbetsdagar och många
önskningar som inte kunde uppfyllas.
M0!! måiüf
51011 lig hela den 501011 i
nära kontakt med de människor och de
miljöer som sedan bildade grund i mitt
rtstfattataitap. Att dela aa situtitaaaa vinkor ser jag som en grundförutsättning
för att kunna ge en någorlunda rättvisande bild.

N L: Sverige är det enda land i världen
ïm :iv så smilie rbåarlittmtuä.
isst inns et
sningar
ytan i an ra länder, men de faller snart in i lugna
vatten. Tror du att arbetardikten ännu
en gång kan bryta igenom och vinna
större intresse hos den stora allmänheten än en gång?
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överleva.

K R N: Ingalunda saknar vi kunniga krišiåeàršulït är större brist på verkligt goda

N L: Till sist Karl Rune: Är det arbetarna som saknar arbetslivsskildrarna, eller
är det arbetslivsskildrarna som saknar
arbetena?

K R N: Genom inte särskilt omfattande
privata undersökningar har jag fått klart
fat maj att dat at fa atbatata sam iaaat.
Ännu färre läser vad vi menar med arbetarskildringar. Namn som Eyvind Johnson, Moa Martinsson och I-ledenvind är
fat de matta halt aitsmia. Fa at också aa
arbetare som besöker biblioteken, och
har så vi ds tmbaita nat dat gauat att
socia arvet. De kulturfattiga uppväxtmiljöerna som skapat ett lättfångat byte
för de rent kommersiella krafterna i vårt
samhälle.
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HANMAL INTE PÅ EFTERMJÖL
Framför

oss ligger en väg som förlorar sig bort i ett grönt, dunkelt dis. Vägen är lång. Man
skulle kunna säga att den är mödosam och tung. Men en heroisk känsla vadderar mina skoskav. Jag är trygg. Jag går bredvid Hedenvind och jag håller hans hand. Det är en trygg hand,
en hand att lita på.
Vi skulle omdana hela förbannade samhället, säger jag och ser upp mot hans mustasch.
Han ser rakt fram utmed vägen, men han bedömer inte avståndet utan han bär på funderingar. Det syns i hans varma blick.
Det är gott gry ivalpen, hör jag.
Gubben är min trygghet. En rese med erfarenheter från den litterärt steniga åkern, som
låtit sin näsduk otaliga gånger vandra över slokhattens svettrem.
Vi sätter oss på dikesrenen för en intervju.
Ja, så är det. Du som har erfarenhet från den litterära åkern, som låtit din näsduk
otaliga gånger vandra över slokhattens svettrem. Hur ser du på kampen. Vad var det som gav
er den stora kraften att bryta igenom motståndet in mot kunskap och självkänsla.
Hedenvind ser ned på mig. Jag iakttar. Hans hy i ansiktet är solbränd. Den är tjock och
fast som på fjolårspotatis. Livremmen är inte inträdd i byxans höljen, utan är fastsunad utanpå, men den håller byxorna uppe. Hans skor är som minnenas hus från vägar och fartygsdäck,
gruvor och skogsstigar. De är grova och hållbara.
Ja, inte var det din mentalitet. Den är förädisk.
Vad faan är det för fel på den?
Jo, du bär pà en beundran. Det finns en beundran hos dig som gör dig blind. Hur ska ni
kunna förvalta det kulturarv ni fått, när ni bara går omkring och beundrar.
Du. Det är så här. Alla har vi idoler. Och det ska jag säga dig gubbe, att du är min idol.
Hedenvind ger mig en blick. Den är undervisande och klar.
Förbaskade tjanterier. Jag skrev böcker. Dom ska läsas. Och kan dom ge dig lärdom är
det bra, kan dom ge dig styrka är det bättre, kan dom ge dig ett humör är det ännu bättre.
Men beundran
Nää, du är väl vidskeplig också.
Fy faan. vad du gör mig besviken. Så enligt dig ska man inte ha nägra litterära idoler.
Äh, du förstår inte Och dä måste du få vetskap inslaget i kroppen.
(Jag skyggar, blir rädd för storstryk). Hedenvind ser på mig. Jag tror att han tycker det är
genant att diskutera med mig. Men så
Du måste förstå att det finns något där arbetare förr i tiden hämtade sin kunskap. Det
bör du veta. Det finns visserligen beskrivet i mina böcker, men du tycks ha läst dem dåligt.

-

-

-

-

-

-

Kunskapens begynnelse som gjorde att vi kunde bryta igenom orättvisor, fömedring och
in mot folklig bildning var vrede och fantasi.

förödmjukelser
Var detta

betydelsefullt?
- Jo, vreden och fantasin är ännu
så

så länge vishetens begynnelser. Men det handlar också
om mod. Vrede, fantasi och mod är något som kan besegra allt motstånd. Inte ditt larviga
beundrande. Se på arbetardikten idag, på arbetslivsskildrarnas beundran av tiden. Ni har
mycket att lära av oss, vilket vi också hade av varandra på den tiden. Alla kan vi lära av varandra. Men vår lärdom till er är helt meningslös om den inte förankras ivrede, fantasi och
mod. Ni har lika mycket idag att bli förbannad över enligt det tidsenliga. Du tycks ha humör,
har du också fantasi och mod så ta tag i ditt kulturarv. Far inte omkring med dina litterära

fjanterier.

-

Det här blir väl ingen intervju om du hela tiden ska undervisa mig.
I-ledenvind ler. Det bubblar i hela den stora kroppen.
Ni är er lik. Jag har ännu inte träffat någon som ställt frågor som jag kunnat ge uttömmande svar på. Alla har varit besatta av en viss beundran.
Dom har varit blind, säger jag och känner mig inställsam, känner mig otillräcklig inför
denne väldige man.
Det blir bara samtal. Jag har saknat den som kunnat intervjuat mig med vrede och mod.
Och åtminstone lite fantasi, kan man väl fordra.
Då ska gubben fanimej få känna på.
Även du måste väl ha varit besatt av egoism. En sorts konstnärlig egoism. En artists
egoism, att njuta av applådema just tillägnade dig.
Han ser på mig. Kanske har jag lyckats reta gubben.
- Att söka sanningen är meningslöst. Det finns inga sanningar, bara människor och åsikter.
I formen där människa och åsikt går samman kan jag svara dig att när en åsikt får gehör av att
ge en annan något tänkvärt, just där finns en tillfredsställelse, en njutning av att höra tillsammans, en gemenskap som leder framåt. Och applåderna sväller ut över en vikänsla. Det är underbart för där finns en varm åsiktsgemenskap. Jag trodde att förnuftet skulle segra. Men alla
dessa som söker sanningen ger aldrig förnuftet en chans. Nu när jag ser spillrorna av arbetarklassens kamp håller jag ännu fast vid att man måste ge kampen förnuft om jorden och människorna ska få andas den luft som är skapta för oss. Fömuftet pojk, det är något fint och
stort. Tänk dig när en förnuftig människa blir arg, tar stöd i sitt mod och fantasi. Då skälver
urberget. För då kan hon frigöra hela den kunskap som finns dold under orättvisor, förnedring och fórödmjukelser. Och då och då
Han blir tyst. Det är som om en fortsättning, ett slutmål ska jag själv begripa. Så är han
gubben, fordrande och säker.
Men så enkelt är det inte. Visst finns det arbetarlivsskildrare som äger vrede, mod, fan-
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tasi och förnuft, men utbudet är idag så ofantligt stort. Det skvalar över oss, dränker oss.
Ni attackerar orättvisorna urskilj ningslöst. Slår åt höger och åt vänster. Ni träffar ibland
med en liten örñl, en rodnad uppstår som snart försvinner. Och efter en timlig skepnad är allt

-

sig

likt

igen.
Hans ögon rinner ned i diket och så fortsätter han:

-

Förnedringen, förödmjukelsen, svälten, våldet och mycket, mycket annat, ja, allt har
sina rötter i den största orättvisa som finns på jorden, nämligen penninghushållningen. Pengar
är roten till allt ont, var det någon tömuftig människa som sa.
Hur ska man kunna ge sig på penninghushållningen. En apparat som är väl förankrad
världen över, som har ätit sig in i allt. Du är naiv gubbe.
Åter ser han ned på mig. Inte nedvärderande utan forskande, kanske undrande, men jag

-

känner mig frisk.
Omvälvningar har tidigare hänt ivärlden. Men din på förhand placerade uppgivenhet
tycks det bara vara att godta och låtsas leva. Penninghushållningens största antagonist ska väl
vara arbetardiktningen. Se hur det är nu. Den fattigaste varelse på jorden släpper sin sista slant
i kollektbössan utan att fråga sig något, utan att undra, utan att fråga en enda liten fraga.
Hur menar du.
Det är så förstår du, att en fråga kan bli till ett ämne. Det är den stora förvandlingen
som alltid står för dörren. Det är epokemas skiftanden och människornas förvandling. Hur
kom det sig Hur blev den till den stora omvälvningen i människornas förhållanden och
väsen. Den som gick genom det gamla bondelandets förvandling till industrisamhället. Jag är
först en son av bondens hand och därför också misstrogen mot industrialiseringen. Jag är
kritisk mot penninghushållningen. Jag hävdar fortfarande att livsvärden kommer att strypas
av ekonomiskt tyranneri. Jag spådde att penningen var gemensamhetens sabotör, därför att
genom pengar kommer människorna att förhålla sig konstlat till varandra och blir mer beroende av kontanter än av samhörighet. Se själv.
Men du sa att penninghushållningens största antagonist ska vara arbetardikten. Om man
nu skulle se detta otroliga, att penninghushållningen skulle störtas. Då störtar man ju också
arbetardikten. Om vi skulle få en trend att arbetslivsskildrarna skulle gemensamt falla in i
samma kanal som leder till penninghushållningens avskaffande. Då blir det helt enkelt sa. att
arbetardiktarna avskaffar sig själva.
Nu skrattar Hedenvind. Lutar sin breda ryggtavla mot en granstam. Några barr hänger i
några sekunder i en kubikmeter rymd innan de faller. Han ser rakt över vägen in i en björk-

-

-

-

dunge.

-

Trender. Har månne trenden sin egentliga början i penningen? Vem skapar trenden. Arbetet i skog, gruvor och fabriker är det möjligen en trend. När jag debuterade med boken »Ur
en fallen skog», inte visstejag vad trend var. Ni letar väl också upp ett gångbart ämne att skriva

-

Gàngbart ska det vara. Var har berättarna tagit vägen? Dom muntliga berättarna? Jag
de stora arbetslivsskildrarna föds inom den muntliga berättarkonsten. Se på Sara Lidman, pä Karl Rune Nordkvist. Dom behärskar av naturen denna konst. Men så är dom också
idag dom stora arbetarskildrarna. Kan det vara där som arbetardikten i dag ska ta ny ansats?
lät nu en gammal man få höra dina berättelser.
Se så
Sa kommer den varma blicken prövande mot mig. Han väntar. Jag ser, eller snarare anar
jag, kanske inbillar jag mig att under skägglappen som sitter under hans näsa döljer sig ett leende. Jag är tyst. Jag undrar
kan gubben ha rätt. Kan det vara sä, är det så
Nää, det kan man väl inte vänta sig, säger han.
Är det sä. Kan det vara sä att vi har våra berättelser inom oss. Alltså; det spelar ingen roll
om vi sjunger, myntar eller skriver våra berättelser.
Men det fordras en god sångröst, en god muntlig berättarkonst, en god penna för att förmedla berättelser till en annan. Därtill vrede, fantasi och mod och förnuft. Se framåt. Jag mal
aldrig på eftermjöl. Det som har hänt, har hänt. Ordet skulle existerar inte för mig. Negativa
människor mal ständigt på hur det kunde ha varit. En positiv människa går vidare. Men när du
gär vidare, ta med dig det som har varit, sätt till vrede, fantasi och mod och förnuft då gär du
framat med en arbetslivsskildrare i ditt blod. Ingen beundran eller andra fjanterier ska göra dig

om

tror att

-

-

-

-

blind.
Han reser sig, kör händerna i byxfickorna. Tar nägra steg pä vägen så stannar han. Vänder
sig om:
Mal aldrig pà eftermjöl.
Så börjar han gå. Hans Gällivareslack i den väldiga byxbaken vaggar som fartyg pà Biscayadyningen. Hatten ligger i nacken. Luffarstiften knastrar iväggruset. Hans breda ryggtavla förlorar sig inte bort mot horisonten. Den växer, växer över de bugande grantopparna. Bänder och
bryter i rymden. Hela jävla landskapet försvinner in under kavajen. Jag orkar inte följa; hur ska
man kunna följa en människa som finns överallt.
Jag blir förbannad. Slänger mig mot mossa, lingonris och rötter. Sliter i mark och jord.

-

Förbannade gubbjävel
Vänta Vänta.
Men han finns överallt. I hela jävla världen. I hela förbannade livet. Han väntar överallt.
Och inte heller får man beundra gubbfan.
Bara lära och strida.
Bara lära och strida.
När jag till sist inser att jag inte orkar följa honom, reser jag mig från trädgårdsmöbeln och
går in. Jag sätter mig framför TV:n. Det är Aktuellt och de visar de svältande i Etiopien. Närjag
ser nöden säger jag.
Jävla förbannade orättvisa.
lnga-Lill och Daniel ser pä mig. Jag känner mig mycket, mycket ynklig.
Jag känner att det saknas något hos mig.

-
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Lena och Rolf Knutsson
SISTA VECKAN I AUGUSTI

Åse ska börja dtolan. Hon är nyfiken på fröken och allt
annat som ska hända. Men tänker också på att efter
sommaren ska pappa flytta hemifrån. Hon vill inte finna
sig i vad de vuxna bestämt.
Rirt illustrerad i såväl färg som sv/v av Mats Andersson.

Hans Hansen

HUR HAJEN FICK SIN SKARPA LUKT

En gammal grönländsk folksaga. Saga och vrklighet
blandas och för naturligt in barn i en annan kulturkrets tänkesätt. Sv. översättning: Rolf Knutsson.
I llustrerad i färg av Jörn Mathiassen.

Bosse Eriksson

MORKULLAN HÅLLER SIN TIDTABELL

En resa, i diktens form, med älven Ljusnan från källa
till hav .En vandring genom åstiderna. i en båge mellan
lantliv och stadspuls Under ytan bultar livet självt När
en nästående dör, stdrtar det förflutnas vulkaniska' vrede
fram och vidgar paradoxalt nog livets möjligheter
0m,|¿g,,kv,,,” av La" ur,-,,_
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Helårsprenumeration, kostar l20:- och kan
påbörjas när som helst under året.
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Forlagetlïallarros
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Förlaget Rallarros erbjuder följande färska böcker till humana priser!
Pldl Blokke

Mark Strand

FHIVAIJAIEIHSI

IEIIITEISGIÜIÅIAUV.
En av Usars främsta poeter
nu antligen pà svenska. Denna

spannande diktbok är samtidigt
ett personligt porträtt. där diktema fortlöpande omväxlar med
strand; egna kommentarer i
form av citat ur brev. artiklar.
intervjuer etc.
Sv. tolkn. Stewe Claeson.
Ca.pris: 90 kr - pren_pris: 67 kr.

Den skapande förmågan tinnsi
oss alla och kan fångas upp och
utvecklas genom språket. Det
visar Paal Brekke i denna Askedliga och engagerade redogoreise för den amerikanske poeten och pedagogen Kenneth
Kochs arbete med poesi bland
bam och 9 amla. En både fascinerandeoch praktiskt anvandaar
nok
Sv. overs. PerHeIge.
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Ny upplaga av det slutsålda
temanumret om havet och sio '
folket som på olika satt upp-
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En samling folkliga och festliga
berattelser om 9fYmma róvare
och fattigt tolk. om hogfärdiga
herreman och vardshusgaster
om bodlar, präster och landsvagens nddare.
Sv.o'vers, Bengt Berg.

Capris' 53 kr. Pren.rabatt:40_
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Boken handlar om hur en fiskebåt med elva man ombord anmäts som saknad utanför den
norska ishavskusten En span
nande historia ochettntpsykologiskt portratt av bokens huvud
person. den 16-årige Björn.
Sv.öveis. Lena Knutsson.
Ca pris:53 kr. Prenrabatt: 40.
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miirksammats i massmecia En
unik inventenng och presentation av svenska siolivsskildringar
i ord och bild från 1900-talet.
Red. _Ove Allansson.
Ca.pris:47.50.Pren.raoatt: 40 kr
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1'AcK.f säger vi ps RAu.ARRos nu rr. vinner Gunnar maenvma, Ingegärd Bergström-Heaenvind, Nrflxleeßinabug,
Torkel H edenvind och Eva Lövgren

*“*^SS““”i%“'T'*“°^**
ï

lå*

ARBETARFÖRFATTANDE
1 VAR TID

if'

EN s1<R1vAR1<uRs PA

som FoL.1<1-1oGsKoL.A

26 eugueu _ 13 aeeember 1985

N¿*l1§l§?š'“K§\“1§ä*'l{Ã'.}“,§§;¿E

och

ARBETSLIVSSKILDRARE

"RÅ 'T':L'Z°H'Ã°;°š',f"'*'
- om sjöarbetsliv i litteraturen
NR S8-59 om Gustav HedenvindEriksson

RAz.z.ARRos

För dig som vill bearbeta dina erfarenheter av arbetsliv och samhälle, i
debatt, noveller, sånger, dikter och dramatisk form För dig som vill lära av
arbetarlitteraturens klassiker och dagens författare, att använda pennan
som vapen för ett bättre samhälle.
sem handledare een m.ep1rewm_ medverkar ble. Gunder Anaemen, Mary
Anderson, Kjell Johansson, Reidar Jönsson, Hans Lagerbcg och Göran
palm
Har du lust att fortsätta på Bona folkhögskola undc våren kan du studera
»Kvinnoliv i förändring» (15 v.) eller »Teknik och social förändring (5 v.),
»Den gemensamma sektorn och framtiden» (5 v.), »Multinationella bolag
och imperialismen i vår tid» (5 v.)

Intreserad? Ring tel. 0141/21133, eller skriv snarast till: Bona Foüthög591 90 Motala.

Rådjursv. 14, 178 00 Ekerö
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skola,

- En arbetarrörelseskola med marxistisk profil -
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R eturadress:
Râdjursvägen 14
I 78 00 Ekerö
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