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I hemskogen

EVA JONSSON 

Nedanför universitetet har Maja, Bolla och Ingalill fått ge namn åt gatorna i 
villaområdet, liksom Flaxman, Lars i Kuja och flera av de andra. Jonte och 
Brunte har varsin backe, medan Ola, Anna Lek och spelmannen Nils 
Utterman har fått lekplatser uppkallade efter sig, i likhet med Skalden själv. 
Detta är Frödingland. Det går inte att ta miste på.1 Ett stenkast härifrån, på 
Alsters herrgård, är han född. Jag svänger upp på E18 och kör österut. 

När jag har herrgården på höger sida och Frödingstenen2 – utflyktsmål i 
tredje klass – och farmoderns Gunnerud till vänster, spelas Mando Diaos 
version av ”Strövtåg i hembygden” på radion. En slump? Den sorgsna tonen 
slår an något hos mig och en tår letar sig ned för min kind.  

I en vid båge rundar jag byn Göstahult när jag svänger av motorvägen 
vid den lilla herrgården, förr svagt grön med mörkgröna knutar, nu gul. 
Åkrar och faluröda ladugårdar passeras, medan vägen blir allt smalare. Och 
skog. Långa stunder av bara skog. Jag tar av vid den nedlagda lanthandeln 
där vi brukade stanna och köpa glass på sommaren. Glassen Flirt. Åh, vad 
den var god! En hjärtformad glass med vanilj- och jordgubbssmak under ett 
täcke av tjock mörk choklad.3 Härifrån blir det grusväg. De sista husen jag 
passerar står tomma. 

Där vägen tar slut stänger jag av motorn och kliver ut. Grusgången knas-
trar under min tyngd, men tystnar strax. Runtomkring mig hörs ett svagt 
sus. Det doftar friskt och av skog. Jag andas stillhet. Axlarna sjunker. De 

1 I Frödingland var titeln på musikgruppen Sven-Ingvars skivsuccé från 1971, där tre av 
tonsättningarna av Frödings dikter hamnade på radions listprogram Svensktoppen. Se Dag 
Nordmark, Frödings förvandlingar. Historien om ett författarskap (Karlstad: Gustaf Fröding-
sällskapet i samarbete med Bild, text & form, 2015), s. 227. Fler uttryck för hur Fröding ”utgör 
en del i regionens image”, då han representerar ett symboliskt kapital, och hur han närmast 
används som ett varumärke återfinns i Dag Nordmark, ”Monument, pizzor och hotellnätter. 
Frödingbildens förvandlingar sedd genom tre jubileer”, i Hemmaplan. Den regionella 
litteraturens traditioner, tekniker och funktioner, red. Margaretha Ullström & Sofia Wijkmark 
(Karlstad: Karlstad University Press, 2012), s. 7–26. 
2 Om Frödingstenens tillkomst och betydelse för den värmländska kulten av Fröding, se 
Nordmark 2012, s. 11–13. 
3 Flirt ingick i GB:s sortiment mellan 1972 och 1978, innan den ersattes av Jukebox 1979. Se 
glasskartor på Glace-Bolaget AB, Nostalgi 1970-tal, 2019, https://www.gb.se/nostalgi/ 
nostalgi-1970-tal.html [hämtad 2020-02-01]. 
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höga granarna vajar lätt i toppen och grankottarna lyser i solen. Här kan 
tankarna leka fritt.  

Jag vill komma iväg medan tid är och bryr mig inte om att gå in i torpet. 
Istället kilar jag snabbt förbi vattentunnan som står vid knuten. På baksidan 
hittar jag en uppochnedvänd hink. Någon har lagt en gammal hammare 
ovanpå för att inte blåsten ska få fatt i den. Jag greppar det slitna träskaftet 
och slänger försiktigt ned den i mossan intill husets stengrund. Innan den 
landar hör jag ett lågt: ”Se upp!” Vem sa det? Och varför? Puh, jag hann! 
Tankarna krockar, samtidigt som lättnaden sprider sig i kroppen. Insikten 
slår mig att det var jag själv som mumlat, av reflex. Det var min varning till 
otyget, knyttet eller ”di sma” (underförstått ”undar jårdi”) som väninnan 
från Gotland skulle säga, som jag hört. Christines Wichtel, oder vielleicht 
Gnomen, bor de också där? 

Medan jag går över gräsmattan och in bakom boden som min far byggt 
förundras jag över att varnandet finns inpräntat i min kropp, som ett 
kroppsligt minne som inte tycks bry sig om att ta omvägen över tanken. 
Den breda brädan över bäcken är borta, men nu finns här knappt något 
vatten. Med ett skutt är jag inne i skogen. Över gränsen. På den här sidan 
bäcken är marken brun av barr och jord och de tjocka granarna orörda 
sedan generationer. Här börjar skogen.  

I samma ögonblick som jag landar dyker det värmländska ordet 
”skrömt” upp i huvudet. Hur ska man förklara det? Vad skulle Fröding sagt?  

Här fråger di, hva Skrömt ä! 
Hva Skrömt ä? Hva Skrömt ä? 
Dä ä te fråge dumt. 
Ja, vell I se hva Skrömt ä, 
hva Skrömt ä, hva Skrömt ä, 
så vänt te dä blir skumt! 

För än ä dä små gôbber, 
sôm feschler bak mä stôbber, 
dä söker gömdt, gömdt, gömdt! 
Å än bakôm en bôske 
ett kvennfôlk mä a rôske 
te rygg, dä ä Skrömt, dä ä Skrömt. 

Å än ä dä ett skimten, 
ett flämten, ett glimten, 
dä lyser hvitt, hvitt, hvitt, 
dä ä små hvite töser, 
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som danser bak mä röser, 
di titter ut, titt, titt. 

Å än så ser en syner 
tå horn å tå tryner, 
dä grömter grömt, grömt, grömt. 
Men en ska inte titt nô, 
för da så blir dä itnô, 
nä inte dä minste tå Skrömt. 

Hva Skrömt ä, hva Skrömt ä? 
Jo dä ä allt, sôm dömdt ä, 
ja allt sôm Gu ha dömt, 
ja allt, sôm Gu ha dömt te 
å skrömte å skrömte 
i ävie tier ä Skrömt!4 

Ja, så skulle han på sitt värmländska tungomål ha förklarat det – skalden 
från landskapet där: 

Skogsfrun den sköna 
skymtar bland träden, 
trollen, de tumla bland 
buskarne om. 

4 Gustaf Fröding, ”Skrömt”, Räggler å paschaser på vårat mål tå en bonne (Stockholm: Albert 
Bonniers förlag, 1895), s. 73f. Dikten publicerades första gången i Karlstads-Tidningen 26/9 1894. 
Något omarbetad till utgivningen 1895. De enda ord Fröding själv tar upp i sin ordförklaring till 
Räggler å paschaser (1895) är småorden ”da” (då), ”itnô” (ingenting) och ”ävi” (evig). Fröding 
1895, s. 79–81. Ytterligare ett ord i dikten som nog tarvar en förklaring är verbet ”feschler”, som 
kan beskrivas som trevar eller småpysslar (ineffektivt). Se Knut Warmland, ”feschle”/”fessle, 
fessel, feschle, fèschel”, Värmländsk ordbok. De värmska dialekternas ordskatt samlad och pre-
senterad av Knut Warmland (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1997), s. 69f. Enligt af 
Klintberg har Fröding bara skrivit fyra dikter med folkmytologiska teman. Det här är en av dem. 
De övriga är: ”Skogsrån”, ”Bärgslagstroll” och ”Ett gammalt bergtroll”. Se Bengt af Klintberg, 
”Detta är skogen! Detta är Värmland! Anteckningar kring Frödings dikt ’Skogsrån’”, i Jag! 
utropar Fröding. Femton författare, hundra år efteråt, red. Staffan Söderblom (Stockholm: 
Wahlström & Widstrand, 1997), s. 80. Till dessa vill jag tillägga de mindre kända ”Hvit hvilar 
snön” och ”I hemskogen” som tas upp nedan.  
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Väldiga näcken 
hvilar i forsen, 
harpklangen dånar 
tungsint och dof.5  

Jag tar stigen som ingen vandrat på länge och mina steg faller in i den två-
taktiga rytmen från raderna ur Frödings ungdomsdikt. Ingen dov harpklang 
hörs i skogens tystnad, endast då och då ljuden av kvistar som knäcks, men 
inte bara av mina fötter, inser jag efter en stund. Det kan inte vara trollen – 
mina tankar är kvar hos Fröding – för enligt Ola, som berättar om sitt möte 
med dem i dikten ”Bärgslagstroll”, kommer de ”skumpande med dunder 
och duns” och i proportioner som för tankarna till Don Quijotes möte med 
väderkvarnarna: ”somma var så stora som kyrkan i Bogen [---] och somma 
hade armar som stångjärnshamrar [---] och somma hade gap som ett hål till 
en grufva”. Och så är det ”ljusande dan”. Att solen så lägligt gick upp var det 
som räddade honom just när han skulle bli trollmat den där gången ”vid 
milan i Vestanåmyra” – om man nu får tro Ola, vars trovärdighet ändå 
stärks av att han anger en bestämd plats och tid, och att han namnger ytter-
ligare ett vittne, Pär, som var med och såg alltsammans.6 

Jag stannar till och stoppar lite harsyra i munnen, medan jag tänker på 
ännu en av Frödings dikter, den kända ”Ett gammalt bergtroll”, där samma 
motiv, människa som riskerar att bli uppätet av ett troll, förekommer, men 
med den skillnaden att mötet där skildras ur trollets perspektiv. När det 
hånade trollet från fjället råkar på den mildögda prinsessan i dalen – John 
Bauers bilder dyker upp i huvudet – kastas det mellan sin längtan efter att 
ömt ta hand om henne, ”klapp’na och kyss’na” och ”vagg’na och vyss’na 
och säga: tu lu, lilla sötsnut”, och därmed öppna för möjligheten att även i 
fortsättningen få någon slags bekräftelse av den enda varelse som någonsin 
sett milt på honom, och driften att äta upp henne. Hungern efter vänlighet 
visar sig, åtminstone den gången, vara större än hungern efter mat, men 
trollets självinsikt säger honom också att ”äta opp’na, den rara, kan en väl 

 
5 Ur ”Hvit hvilar snön”, från 1880-talets första hälft, publicerad i Gustaf Fröding, Efterskörd I. 
Vers (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1910), s. 40–43.     
6 Gustaf Fröding, ”Bärgslagstroll”, Nya dikter (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1894), s. 
30–32. Dikten publicerades första gången i Karlstads-Tidningen 30/11 1892. Obetydligt 
ändrad till utgivningen 1894. 
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knappt låta bli”, varför det gamla bergtrollet ensam får drumla hem till det 
ödsliga och kalla fjället.7 

Det var nu längesedan någon såg ett troll i skogen. Vart har de tagit 
vägen? Skogen blir vildare, tätare och stigen syns knappt längre. Skägglaven 
hänger från de uråldriga granarna likt tjocka spindelnät. Bara ett dunkelt 
ljus lyckas tränga sig ned. Här är lätt att gå vilse. 

Nu blir stigen trängre, här är vildskog, 
vinden susar mera sagotung, 
forntidsmörka skymta hult och skogsmyr 
och i skuggan sväva barndomssägner 
över mossa, ormbunksblad och ljung. 

Här gick vägen fram till Mörkolandet, 
skogen vimlade av underting, 
jättens steg man hörde gå kolosstungt 
så det dånade i närmsta bergsbrant, 
trollpackstillhåll funnos runtomkring. 

Och i dälderna det bodde älvor 
och i berget bodde bergens kung, 
utmed myren ringlade en lindorm, 
stackars orm, som skådat bättre dagar, 
stackars orm, som varit prins som ung. 

Och den strövande prinsessan Snövit 
fördes vilse här i skogens snår, 
gråtande hon satt vid bäckens störtvåg, 
tvådde sig och log och grät ånyo 
kammande sitt undersköna hår. 

Det var då, långt bort i Mörkolandet 
ha de gömt sig alla efterhand, 
endast skogens minnesrika sorgsus, 
endast bäckens vemodsfulla vågsorl 
föra stundom bud från Mörkoland.8 

7 Gustaf Fröding, ”Ett gammalt bergtroll”, Stänk och flikar (Stockholm: Albert Bonniers för-
lag, 1896), s. 74–76. 
8 Stroferna är en tidigare version än de som trycktes i avdelning III i diktsviten ”Strövtåg i 
hembygden” i Stänk och flikar (1896). Se Gustaf Fröding, ”I hemskogen”, Återkomsten och 
andra okända dikter, i urval av Germund Michanek (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 
1964), s. 46f. 
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Är det verkligen så att de alla har gömt sig långt bort i Mörkolandet? Jag letar 
mig ut till den gamla skogsvägen och styr stegen i riktning mot mossen, 
eller ”môsen” som vi sa. På vägen passerar jag de rostiga bilarna som någon 
dumpat mitt ute i skogen. Åsynen av dem gör mig lika förundrad som när 
jag var barn. Hur har de kommit hit? Redan då hade rosten tagit dem så att 
färgen var omöjlig att avgöra. Nu har växtligheten nästan svalt dem. Men 
där borta, var det inte något som rörde sig? Ett par granruskor svajar till och 
försvinner. Mina sinnen skärps. Hur var det nu? Hur långt sträcker sig 
skogen? Och som i ett trollslag är raderna där: 

Åt Gösthultskanten i Gunnerudsskogen, 
bortom Västanmossen vid Bråttorpslogen, 
just där håller skogsrån till, 
gå dit och se, om ni vill! 

Hon är älskogsaktig och manfolksgalen, 
för Vickbomspojken från Nicklasdalen 
han såg henne själf en kväll 
på vägen till Anna i Fjäll. 

Hon var grannlåtsklädd som en påskdagspräst, 
hade ormbunkskrans och kattguldsväst 
och till knäna en granriskjol 
och doft som af nattviol. 

Hon var ungtallsmidig och enstamvig, 
och hon skepade, snodde och vrängde sig 
som en orm på en lie trädd, 
så Kalle i Dalen blef rädd. 

Och hon råbocksprang, gjorde lokattbukter 
och trollpackskonster och sattygsfukter 
och stod bak en furustam 
och glyste och gluttade fram. 

Och Vickbomspojken från Nicklasdalen 
blef vettskrämd, veckvill och månadsgalen 
och går ännu som en fant, 
så nog kan en se det är sannt.9 

 
9 Gustaf Fröding, ”Skogsrån”, Guitarr och dragharmonika (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 
1891), s. 26f. Ordet ”skepade”/”skepe säj” betyder göra sig till, medan ”fukter” betyder rackar-
tyg, konster, knep. Se Warmland 1997, s. 81 och 227. För en mer utförlig språklig analys se 
Björn Bihl, ”Skogsrået”, Med stänk av dialekt. Dialektala och andra stilistiska drag i Frödings 
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Orden som dyker upp är dikten ”Skogsrån”, en av få dikter jag högläst 
offentligt – och i Börshuset i Stockholm av alla ställen. Jag kunde inte be-
finna längre bort från Börssalens kristallkronor och strama guldpelare nu. 
Vad var det jag hade sagt i mitt korta föredrag? Det var något om att denna 
berättande dikt hade klara likheter med moderna vandringssägner som 
”Råttan i pizzan” och de andra, då omnämnandet av geografiska platser och 
namngivna personer – precis som i ”Bärgslagstroll” – förstärker berättarens 
trovärdighet och ger berättelsen ett intryck av autenticitet. Jag sa att 
Fröding, när skogsrået snor runt mellan träden, spänstigt följer med i 
svängarna och skapar nya ord och sammansättningar i en mängd och med 
en längd som nästan får oss att vricka tungan. Att det är som om de var på 
lekhumör den här dagen, både Fröding och Skogsrået. Jag sa nog även att 
förälskelse kan vara ljuvligt, men också upplevas som något ledsamt, om 
man är ensam om den, och att förälskelse även kan vara något farligt. Att 
förälskelsen, likt skogsfrun, förvrider huvudet på oss och lockar oss ut på 
stigar vi annars inte skulle ha vandrat. Har man otur blir man aldrig riktigt 
densamma.10 

Vickbomspojken blev aldrig sig lik igen. Lika illa gick det för Keven-
hüller. Under tiden jag fortsätter framåt går tankarna till klassrummet i låg-
stadiet där fröken Maj-Britt högläste kapitlet ”Kevenhüller” ur Gösta 
Berlings saga från samma år som Frödings dikt.11 Efteråt skulle vi barn rita 
något. Jag ritade en teckning av den vackra skogsfrun, eller Lambergsfrua 
som hon kallades i Karlstad, som den legendariske uppfinnaren och tyskätt-
lingen Carl Jakob Heublein, av Karlstadborna kallad Hybelejen, men av 
Selma Lagerlöf illa dold under namnet Kevenhüller, mött en morgon på 
Karlstads torg. Medan resten av staden skrek eller begapade henne för att 
hon missat att skyla sin rävsvans, lät inte Hybelejen henne förlora sin 
värdighet, utan sa taktfullt: ”Mamsell var så god och drag upp ert släp.” 
Skogsfrun, som blev rörd över hans vänlighet, visade sin uppskattning 

— 
riksspråkliga dikter (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur, 2016), s. 
51ff. 
10 Eva Jonsson, Fröding i Börshuset, ett miniföredrag under ett arrangemang i regi av DELS 
(De litterära sällskapens samarbetsnämnd), Börshuset 2010-03-21 (opublicerat).  
11 Selma Lagerlöf, ”Kevenhüller”, Gösta Berlings saga. Senare delen [1891]. Textkritisk utgåva 
utarbetad av medarbetarna vid Selma Lagerlöf-arkivet, huvudred. Petra Söderlund (Stock-
holm: Svenska Vitterhetssamfundet, 2013a), s. 226–242. 
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genom att ge honom gåvan att kunna uppfinna vad som helst, men bara ett 
av varje slag.12  

Klassrumsväggen blev full av kvinnor med gröna ögon, en huggorm som 
halsband, långt gyllengult hår som täckte den ihåliga trädstamsryggen och 
med en rävsvans som stack fram under granruskkjolen. Att det var sant 
visste vi. Lamberget var en stadsdel och var Hybelejen hade byggt sin höga 
stenkvarn hade vi sett på kort – även om byggnaden sedan länge var riven 
för att ge material till Karlstads teater.13 På samma plats satt ju Selma 
Lagerlöf staty, samma staty som vi sett i Sunne, när vi besökte hennes 
födelsehem Mårbacka och Rottneros, förebilden till Ekeby i Gösta Berlings 
saga – båda givna utflyktsmål för en skolresa i årskurs tre. Allt hängde ihop.  

För Kevenhüller blir dock belöningen en förbannelse som han inte kan 
bära och, liksom för Vickbomspojken, en orsak till vansinne. I tron att den 
gästande Elisabeth Dohna är skogsfrun, bränner han ned hela Ekeby och 
därefter blir han ”vansinnig ett par dagar” innan han åter blir sig själv, men 
”Ekeby stora byggnad var bränd”.14  

Att möta skogsrået är det sista man vill, i alla fall om man är man. Folk-
livsforskaren Bengt af Klintberg poängterar i sin analys av dikten ”Skogs-
rån” den sexuella dragningskraft hon anses ha på män och att den man som 
har en erotisk förbindelse med denna naturvarelse aldrig blir fri igen.15 Att 
möta skogsrået tycks vara en upplevelse förbehållet män.16 Och om man är 
kvinna? Vem möter man då? Vem är orsak till kvinnornas vansinne? Jag 
tänker på Elin i Hagen, i dikten med samma namn, som också hon drabbas 
av galenskap efter att ha mött någon i skogen.  
 
12 Carl Jakob Heublein (1743–1808), en mekaniskt och tekniskt skicklig man som anlitades för 
särskilt krävande byggnadsuppdrag, intar en särställning i folktraditionen i Karlstad. Sägnerna 
om honom florerade redan på 1840-talet och handlar dels om hans märkliga födelse, dels om 
hur det mekaniska geniet (som han upphöjts till), efter att ha fått sin gåva av Lambergsfrun 
bland annat försökte sig på flygturer, konstruerade en bil och en självgående slåttermaskin. Se 
Ove Moberg, Gustaf Fröding och Karlstad, 2 uppl. (Karlstad: Gustaf Fröding-sällskapet 1998), 
s. 85–87 samt Carl Hasselgren, Hybelejen. C Jac. Heublein i sagan och verkligheten, Carlstads-
gillets skriftserie nr. 2 (Karlstad: 1946), s. 6–10. 
13 Hybelejens kvarn kan ses på bild på Region Värmland, Värmlandsarkiv, [Hybelejens kvarn] 
SEVA 1007 01a Stadsvy, 2005, https://varmlandsarkiv.kulturhotell.se/items/show/8696 
[hämtad 2020-03-09]. Byggnaden revs 1892. Se Moberg 1998, s. 87–89. 
14 Lagerlöf 2013a, s. 236–242. Citat s. 242. 
15 af Klintberg 1997, s. 79–88.   
16 ”Förhållandet mellan människa och väsen är alltid heterosexuellt konstruerat”, menar 
Mikael Häll i sin avhandling Skogsrået, näcken och djävulen. Erotiska naturväsen och de-
monisk sexualitet i 1600- och 1700-talets Sverige, diss. Lund (Stockholm: Malört förlag, 2013), 
s. 521.  
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Den dära stugan vid ån är Hagen, 
där gamle Anders i Hagen bor 
– jag minns, hur Elin, den enda dottern,
gick förr och trallade hela dagen
i mon därborta med Hagens kor.

Hon var den gladaste bland de glada, 
i lek och dans var hon alltid bäst, 
och flink i spisen och flink på logen 
– men ofta ser en, att det tar skada,
som växer vackrast och lofvar mest.

Det kom en främmande man till dalen, 
han mötte Elin i skogen tidt, 
ock det gick rykten omkring i bygden, 
och stackars Elin blef vild och galen 
– i våras dränkte hon barnet sitt.

Jag minns den stunden, då hon blef tagen, 
hon skrek ej, grät ej, blef endast hvit 
– till fyra år blef hon dömd af lagen
– en kan förstå, det är sorg i Hagen,
och det är ingen, som näns gå dit.

Och gamle Anders han står vid skjulet 
betryckt och krokig och hugger ved. 
Han var en gubbe, som log beständigt, 
– nu är hans ansikte skyggt och mulet,
hans läppar skälfva, han tittar ned.

Han viker undan för folkets blickar, 
han talar icke med någon mer, 
han går och grämer sig djupt i själen, 
han ser åt sidan, när någon nickar, 
och gråter bittert, när ingen ser.17 

I de sex stroferna ryms både faderns och flickans livssituation. Två strofer 
beskriver livet före, två beskriver själva händelsen och två livet efteråt. Men 
till skillnad från Vickbomspojken från Nicklasdalen träffar Elin i Hagen inte 
skogsrået, utan en man som hon inleder en sexuell relation med. Men vem 
var det hon träffat? Vi får inte veta mycket om honom, men han beskrivs 
inte som ett naturväsen, bara som en namnlös främling.  

17 Fröding 1891, s. 55–57. 
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Mötet med en främmande i bygden behandlas i ännu en av Frödings 
dikter, dialektdikten ”Den främmate jänta”, men denna gång skildras mötet 
ur den manlige berättarens perspektiv. 

Dä kom e jänt te sockna, 
Di kall’a Julia, 
Ho va så fin, satt tockna 
Finns knafft i Kallsta sta. 

Ho svängd å ho fnasér sä 
På mang finuli sätt 
Å geck å promenér sa 
Å rök på segarrätt. 

Ho pek mä fingre ôt mä 
Å sa: ”nä, se på den!” 
Satt ja ble Gu förlôt mä 
För flat te pek igän. 

Å mett i skogen skrek ho: 
”säj, får ja bröllôp snart!” 
Å jaggu svarte eko 
På stunn: ”ja, bröllôp snart!” 

Å den sôm allt ble stôlli 
Tå allt dä här va ja, 
För dä va skrömt å trôll i 
Den härna Julia. 

Men ja ä bar en bonnsôn 
Å ho ä länge fäst 
Ve en di kaller Jonssôn, 
Sôm läser te bli präst.18 

Även här blir resultatet att den i socknen hemmahörande blir galen efter att 
ha mött den främmande, men med skillnaden att den främmande, trots att 
hon här har ett namn och verkar vara kvar i trakten som fästmö till präst-
studenten Jonsson, beskylls av berättaren för att vara ett naturväsen som, 
likt skogsrået, har haft makt att förvirra hans sinne. Nog känns skogsrået 
igen i den främmande jäntan Julia, även om beskrivningen av Vickboms-
pojkens skogsrå för tankarna till skogen medan skildringen av den pro-

 
18 Fröding 1895, s. 73f. Dikten publicerades första gången i Karlstads-Tidningen 22/7 1893. 
Något omarbetad till utgivningen 1895. 
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menerande och cigarettrökande Julia snarare leder tankarna till de moderna 
fröknarna i staden. Båda framhålls dock som ytterst lockande. Om skogs-
rået sägs det att hon är ”ungtallsmidig”och ”grannlåtsklädd” och om Julia 
att hon är ”så fin, satt tockna/[f]inns knafft i Kallsta sta”. På likande sätt 
som skogsrået ”skepade, snodde och vrängde sig/som en orm på en lie 
trädd” och ”råbocksprang, gjorde lokattbukter”, beskrivs Julia att ”[h]o 
svängd å ho fnasér sä/[p]å mang finuli sätt”. Båda håller till i skogen, men 
medan skogsrået skildras som ”älskogsaktig och manfolksgalen”, ropar den 
främmande jäntan ut sin längtan efter bröllop högt i skogen. I diktens slut 
har hon förlovat sig med en präststudent. Kanske behövs det en kyrkans man 
för att matcha jäntan som ”dä va skrömt å trôll i”? 

I min skog hörs inga rop om bröllop. Här är det tyst, så när som på 
ljuden av enstaka fallande kottar och kvistar som knäcks då och då. Ryggen 
värker och det börjar skymma. Jag tittar ned i hinken. Där ligger de, svamp-
injonerna. Det är dags att gå tillbaka.  

Här i storskogen finns fortfarande gott om älg och jag förlänger steget 
för att undvika spillningen som lämnats på stigen, medan jag tänker på det 
persongalleri av vallflickor, drängar, bondtöser, herrgårdsfröknar och en 
och annan storbonde, länsman, prost eller militär som framträder i 
Frödings värmländska diktning. Enkla torpare och bönder lever, förvisso 
åtskilda men ändå, sida vid sida med herrskapsfolk i en social ordning som, 
i sin orubbade form, tycks präglas av harmoni. När någon utifrån, vid 
enstaka tillfällen, tränger sig på allmogen rubbas cirklarna, vare sig det är 
fråga om ett naturväsen eller en främling. Mötet med det främmande verkar 
dessutom ofta resultera i utbrott av galenskap eller att man riskerar att bli 
uppäten – om man inte i sista sekunden räddas av trollets längtan efter att 
få uppleva lite vänlighet eller, som Ola, råkar ha turen att se solens första 
strålar, förstås. 

När jag passerar baksidan av Arvids loge kan jag inte motstå lockelsen att 
titta om saxen hänger kvar på väggen. Det gör den. Lika skrämmande som 
förr. Den rostiga tingesten är fortfarande så stor som jag mindes den. De 
vuxna sa alltid att det var en rävsax, men jag visste bättre. Skulle man fånga 
något med den, så var det en björn. En sådan som ”Den stora björnen i 
Gurlita klätt” i Gösta Berlings saga. Den som bara kunde fällas med en 
silverkula stöpt vid nymåne.19 Och kanske, kanske med den här björnsaxen. 

19 Selma Lagerlöf, ”Den stora Björnen i Gurlita klätt”, Gösta Berlings saga. Förra delen [1891]. 
Textkritisk utgåva utarbetad av medarbetarna vid Selma Lagerlöf-arkivet, huvudred. Petra 
Söderlund (Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 2013b, s. 138–157. 
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Åter igen denna saga. Med en sista blick på saxen och en rysning kliver jag 
ut ur skogen och går den sista biten på vägen.  

Från trappan omgiven av vissnade malvor hinner jag se eftermiddags-
solens sista strålar. Granskogen runt den öppna ytan, som en varm omfam-
ning. Borta är alla tankar på både troll och björnsaxar. Trädtopparna har slut-
at vaja i vinden. Naturen håller på att lägga sig till ro och det är dags att åka.  

Grusgångens knaster under min tyngd. En sista blick mot stigen till jord-
källaren där vi plockade solvarma smultron, på de snörräta trädgårdslanden 
– jorden som Lena, och före henne hennes farmor, brukat – och ut på åkern 
där min far, Kjell och jag, en vinter när snön var perfekt, byggde en stor iglo 
mitt i den värmländska landsbygden. Kanske den enda iglo som någonsin 
skådats i Värmland? Åh, vad de kunde leka de där två! Nu står en älg på 
samma plats och glor tyst tillbaka på mig.  

I bilen på väg in mot stan funderar jag över att inga av de möten med det 
främmande som beskrivs i Frödings diktning utfaller särskilt lyckosamt. Det 
tycks mig lite sorgligt. Men läsaren av Frödings texter lämnas med en 
mängd bilder i huvudet. Kanske är det hos läsaren de verkliga mötena sker? 

Jag slås också av tanken att det tycks helt omöjligt att göra sig fri från 
Gustaf och Selma. Selma och Gustaf, alltid dyker de upp, ibland hop-
slingrade med varandra, även mitt i den värmländska skogen. Eller kanske 
alldeles särskilt där? Jag inser att det inte bara är för att de varit föremål för 
min forskning, utan att de sitter djupare etsade i mig än så. Just Frödings 
värmländska diktning har jag ju, med något enstaka undantag, egentligen 
aldrig intresserat mig för, men ändå bär jag den med mig.20 Kanske är jag så 
påverkad av Värmlands symboliska kapital att jag för alltid äger det, måste 
förhålla mig till det och möta det?  

När jag passerar Alsters herrgård och Frödingstenen spelas ”Strövtåg i 
hembygden” på radion. Jag är i Frödingland. 

 
20 I Gustaf Frödings tre första diktsamlingar, Guitarr och dragharmonika (1891), Nya dikter 
(1894) och Stänk och flikar (1896), samlade han dikter med hembygdsmotiv under rubrikerna 
”Vermländska låtar”, ”Från Värmland” respektive ”Hemvers och hvardagsvers”. Till hans 
värmländska diktning hör även samlingarna Räggler å paschaser I och II från 1895 respektive 
1897, vilka innehåller såväl dikter som korta berättelser. Även i den postumt utgivna samlingen 
Återkomsten (1964), utgiven av Germund Michanek, finns rubriken ”I Värmland” med.  
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