
Stockholms universitet
Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria
Litteraturvetenskap

”Den mångtydiga hembygdens roll i Helmer Grundströms 
tidiga diktning” En tematisk studie med biografiskt stöd

Zakarias Jonsson
Kandidatuppsats

Handledare: Per-Olof Mattsson
VT 2012



Abstract

Denna  studie  undersöker  temat  ”hembygden”  i  Helmer  Grundströms  tidiga  diktning.  Metoden 

grundar sig på en kombination av hermeneutisk tematik och ett biografiskt material, för att på så vis 

kunna  sammankoppla  författarens  liv  med  hans  diktning.  Tematiken  härleds  ur  avsnittet  kallat 

”Mallarmés poetiska universum”, ur Jean-Pierre Richards L'univers de Mallarmé, men avviker från 

denna på vissa punkter.  Detta grundar sig dels på den biografiska aspekten i min studie, vilket inte 

täcks in av nämnda text, men också på grund av att jag väljer att endast fokusera på ett enda tema. 

Helmer Grundströms norrländska bakgrund har i hög grad färgat av sig på de texter som han senare 

skrev,  och  dikterna  speglar  därför  till  viss  del  de  komplicerade  känslor  som  han  hyste  inför 

hembygden. Därför förväntas det biografiska materialet förstärka mina påståenden och antaganden.

   I uppsatsens analys uppmärksammas olika detaljer i texten, och dessa detaljer diskuteras sedan i  

förhållande till liknande inslag. Utifrån dessa mindre delar urskiljs olika motiv i diktningen, som 

tillsammans bildar den tematiska helhetsbilden. En stor del av motivurvalet i Grundströms diktning 

kretsar  också  kring  hembygden.  Huvudmotiven  är,  enligt  min  uppfattning,  de  kontrasterande 

aspekterna hemlängtan och behovet av att ge sig av, vilka båda inryms i hembygdens tematiska 

helhet. Dessa motiv utvecklas och diskuteras utifrån textexempel, och kompletteras med utsagor om 

författarens samtida livssituation. Även andra motiv urskiljs i diktningen, för att sedan knytas an till  

temats  två  redan  nämnda  huvudaspekter.  Sammanfattningsvis  kommenteras  temat  sedan  i  sin 

helhet. Det utgör således huvudmålet i min studie: att se det stora genom de små detaljerna, vilket 

Richard också förespråkar.
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1. Inledning

1.1 Syfte
Min studie kommer att  behandla temat ”hembygden” i Helmer Grundstöms tidiga diktning.  Jag 

kommer att kombinera en tematisk metod med ett biografiskt perspektiv, för att på så sätt kunna 

sammankoppla  författarens  liv  med  hans  diktning.  Jag  har  för  avsikt  att  beskriva  hur  dikterna 

förmedlar de motstridiga känslor han hyser inför hembygden, och hur dessa förändras över tid. 

Därför anser jag hans livshistoria på ett förtjänstfullt sätt kan komplettera mina egna texttolkningar. 

Målet med min studie är att kunna beskriva temat i sin helhet genom att belysa enskilda delar, och 

sätta  dessa i  relation till  varandra,  för att  på så vis  frilägga den inre strukturen.  En utförligare 

motivering följer i nästa avdelning av uppsatsen, då metoden först måste beaktas.

1.2 Metod
Analysen i min studie kommer i första hand att behandla lyriken, och de slutsatser jag drar utifrån 

de litterära texterna kommer att förstärkas med hjälp av biografiskt och kontextgivande material.

Genom  att  sammankoppla  de  olika  skeendena  i  författarens  liv  med  förändringar  i  texternas 

tematiska spår,  låter  jag dessa två enheter  komplettera  varandra.  Nedan beskrivs  den tematiska 

metoden, och sedan följer en presentation av mina biografiska och kontextuella källor.

1.2.1 Tematik: definition och begrepp
Jag har i mitt arbete valt att definiera tema som en strukturell helhet konstituerad av textens inre. 

Denna enhet inbegriper alla de mindre delar av texten, som tillsammans berör samma vida ämne. 

En text kan innehålla mängder av olika teman, men jag har i denna studie valt att fokusera på ett 

enda,  och följa detta  temas utveckling över  en längre tid.   I  den tematiska mångfalden inryms 

många olika motiv, vilka enligt definitionen jag vill använda, kan ses som mindre konkretiseringar 

av abstrakta företeelser. Ett exempel på motiv i min studie är den abstrakta känslan av enslighet, 

vilken på ett konkret sätt kan gestaltas genom ödsliga landskap. Temat är däremot någonting mycket 

mer omfattande, som inte går att peka ut på ett lika enkelt sätt, utan manifesterar sig själv genom 

hela texten, där motiv ingår som stabila punkter.

   Temat kan på så sätt sägas bygga på inre relationer. Dessa smådelar har inte en självklar och 

otvetydig koppling till varandra. För att nå fram till textens tema krävs därför en tolkande läsning, 
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vilken jag har anammat från Richards avsnitt om ”Mallarmés poetiska universum”,1 dock inte utan 

vissa avvikelser. En utförligare motivering utifrån denna text, och även Somvilles ”The Thematics 

of Jean-Pierre Richard”2 följer nedan. 

   Innan dess har jag, angående definitionen av tema och motiv, valt att utgå från ett annat uttalande.  

Alexander Gottlieb Baumgarten definierade år 1735 tema på följande sätt: ”By theme (Thema) we 

mean that whose representation contains the sufficient reason of other representations supplied in 

the discourse, but which does not have its own sufficient reason in them.”3 Det rör sig alltså, som jag 

själv  uppfattar  påståendet,  om en  övergripande  helhetsbild,  som representeras  av  alla  de  olika 

inslagen  i  diskursen,  vilka  alla  delar  samma  huvudsyfte.  Sammansättningen  är  samtidigt  mer 

komplicerad än en summa av de enskilda delarna. Jag återkommer till denna sammansättning när 

jag  behandlar  Richards  tematik  nedan,  men  först  vill  jag  använda  mig  av  en  annan  punkt  i 

Baumgartens uttalande: ”If there are many themes there can be no connection. Suppose that A is a 

theme, and B also; if they are connected, then either the sufficient reason for A is in B, or of B in 

A.”4 Om påståendet tas på allvar får inte temat endast en sådan övergripande karaktär, som jag 

nämnde ovan, utan även en isolerad sådan. Det utgör en utgångspunkt, som jag finner lämplig i min 

studie, då jag endast kommer att behandla ett tema, men ett mycket brett sådant. Alla inslag måste i 

en sådan metod återföras på en enda grund, men denna grund blir också heltäckande, och inget mer.

   Det tema, i  Helmer Grundströms diktning,  som jag har för avsikt att  undersöka,  är  även en 

grundpelare i hans liv, nämligen hembygden. Hembygden inbegriper en mångfald av betydelser i 

Grundströms texter. Dels utgör den just hemmet, men är också anledningen till flykten därifrån. 

Grundström slits mellan landsbygd och stad under större delen av sitt liv, vilket också märks i de 

dikter som han skriver i de olika stadierna i hans liv. Jag har dock valt att inte se landsbygden och 

staden som motpoler till varandra, utan ser istället, i linje med Baumgartens påstående, staden som 

en aspekt i frigörelsen från hemmet. Staden är flykten hemifrån, och utgör därför endast ett motiv i 

temat hembygden. Jag kommer att uppmärksamma detta och även andra motiv i lyrikanalysen i 

uppsatsens huvuddel, för att sedan återföra dessa motiv till helhetsbilden.

   En annan möjlig väg att gå skulle vara att behandla två teman; hembygden och staden, men jag 

anser inte att staden är meningsfull i sig, vilket jag ämnar påvisa senare. Jag vill påstå att hemmet 

utgör  huvudsaken i  detta  område,  samt både dragningen och den bortstötande kraften,  som det 

1 Jean-Pierre Richard, ”Mallarmes imaginära universum”, i: Hermeneutik. En antologi, red Horace Engdahl m fl, 
Stockholm 1977, s. 182-207.

2 Leon Somville, ”The Thematics of Jean-Pierre Richard”, i: The Return of Thematic Criticism, red W. Sollors, 
Harvard University Press, London 1993, s. 161-168.

3 Alexander Gottlieb Baumgarten, ”Reflections on Poetry”, i: The Return of Thematic Criticism, red W. Sollors, 
Harvard University Press, London 1993, s. 5.

4 Ibid.
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inrymmer. Detta är en utgångspunkt i den litteratur som Grundström för, och inte i det verkliga 

livet.  Verkliga  händelser  förväntas  påverka  dikten,  men  jag  försöker  inte  på  ett  motsatt  sätt 

analysera författaren genom texten, vilket jag önskar vara tydlig med. Jag väljer kort sagt att se på 

temat hembygden, som om det innehåller en paradoxal avsaknad av sig själv, i form av resor ut i 

världen.

För att återgå till Jean-Pierre Richards, så ansluter jag mig till den hermeneutiska syn på tematiken, 

som kommer till uttryck i nämnda ”Mallarmés poetiska universum”, och låter den utgöra grunden 

till  den  metod,  som  jag  ämnar  tillämpa  på  Grundströms  diktning.  Först  vill  jag  ge  en  kort 

sammanfattning av Richards text. Sammanfattning utgörs av min egen tolkning, och är inte ett exakt 

återgivande av Richards egen vilja med det valda avsnittet.

   Richard söker efter olika inslag, återkommande eller näraliggande varandra, i den poetiska texten, 

och placerar  dessa i  kategorier.  Han söker  efter  inre samband,  och knyter sedan an delarna till 

helheten,  till  stor  del  genom sin  egen  intuition.  Denna  helhet  har  formen  av  en  struktur,  som 

konstitueras av det inre, och bildas av tolkaren. Två sätt att avgöra ett motivs vikt är att se till dess  

frekvens och topologiska kvalitet (dess skärningspunkter i förhållande till textens geografi, enligt 

Richards egen analogi).5 Motiven blir  alltså  olika viktiga i  jämförelse med varandra;  om de är 

vanligt  förekommande,  eller  rör  sig  in  i  varandra.  Även  avsaknad  av  ett  element  kan  vara 

betydelsefull i dikten. All frånvaro utgörs av en spegelvänd närvaro, menar Richards.6 I Helmer 

Grundströms fall kan till exempel avsaknad av liv och färg vara nästan påtaglig i stadsskildringarna, 

vilket kan säga någonting om hans relation till landsbygden. 

   Temat utgörs alltså till stor del av samband mellan de minsta inslagen, och bildar en flyktig helhet, 

som endast existerar på en sinnlig nivå. Richards ser alltså till detaljerna, men utan att ge detaljerna 

huvudrollen,  utan  behandlar  de  som  vägledning  in  till  diktens  betydelse;  ”Det  är  i 

förnimmelsevärlden  som  den  renaste  andligheten  undergår  sin  prövning,  antager  sin  fasta 

beskaffenhet.”7 Temat får på så vis en opåtaglig karaktär:

Temat förefaller oss då vara det transitiva element som gör det möjligt för oss att tvärsigenom olika betydelser uppfatta 
verkets inre dimensioner i sin helhet, eller snarare det sinnliga element det sinnliga element tack vare vilket verket 
artikulerar sig som betydelsebärande storhet.8

Leon Somvilles ”The Thematics of Jean-Pierre Richard” är en sammanfattande och kritiserande 

artikel, vilken fungerar som ett objektivt stöd i min studie. Somville har en viss tidsmässig distans 

5 Richards, s. 195.
6 Ibid., s. 189.
7 Ibid., s. 190.
8 Ibid., s. 196.
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till Richards arbete, och placerar på följande sätt in det hans samtid: ”toward the 1970s, thematics 

underwent the explosion of the structuralist and linguistic wave without much hope of resistance.”9 

Richards arbete beskrivs även som ”the completion of phenomenologically inspired thematics”10 Är 

metoden  då  endast  en  produkt  av  sin  tid,  och  menlös  i  ett  senare  skede?  Jag  vill  tro  att  den 

fortfarande är förtjänstfull, och låter Somville själv poängtera detta. Somville menar att Richard 

hittar motiv, ger de en intention, och återför de till textens ”consciousness”, eller medvetande.11 Om 

metoden skriver han sedan att:

The work of the imaginary is not purposeless; on the contrary, it organizes the mass of souvenirs which untill then had  
been scattered: dreaming is an attempt to interiorize the elements lying side by side, to surpass the contiguity and move 
on towards themes of fusion, or at least of interpenetration.12

Det  är  alltså  strukturen  som skapas  vid  tolkningen.  Helheten  finns  utspridd  i  delar,  och  måste 

sammankopplas intuitivt, vilket jag har för avsikt att göra i min studie. Däremot tänker jag avlägsna 

mig  från Richard på en  viktig  punkt.  En begränsning i  Richards  metod är  det  strikt  autonoma 

betraktelsesättet. Richard menar förvisso att författaren till viss del lever genom texten.13 Vidare 

konstituerar sökandet efter författarens sätt att vara själva stilen i diktningen.14 Ändå ligger dikten 

utanför även författaren; den existerar på ”ett plan bortom”.15 Han behandlar därför inte biografi och 

samtida  kontexter  direkt.  Richard  erkänner  dock  textens  relation  till  omvärlden,  men  har 

utgångspunkten:  ”yttervärlden  inom  parentes”.16 Han  håller  sig  till  textens  innehåll,  vilket 

konstitueras  av  författarens  inre  ”imaginära  universum”.17 Jag  kommer  istället  att  referera  till 

biografiska  källor  för  att  belysa  samband  mellan  författarens  liv  och  diktning,  och  på  så  sätt 

överbrygga yttre  omständigheter  med textens  inre.  Där  skiljer  sig  min  egen metod i  stort  från 

Richards, men min studie har också syftet att förena en hermeneutisk dikttolkning med biografiskt 

material.  Sökandet  efter  detaljer,  den  intuitiva  texttolkning,  de  inre  delarnas  förhållanden,  och 

återförandet av dessa till samma helhetsbild är den grund hos Richard, som jag önskar behålla, och 

fortsätta arbeta utifrån.

9 Somville, s. 162.
10 Ibid., s. 161.
11 Ibid., s. 165.
12 Ibid.
13 Richard, s. 193.
14 Ibid., s. 201.
15 Ibid., s. 205.
16 Ibid., s. 199.
17 Ibid.

7



1.3 Material

1.3.1 Biografi och kontext
Eftersom jag vill påvisa hur Helmer Grundströms personliga bakgrund har påverkat hans diktning 

har jag använt en viss mängd biografiskt material, för att kunna ge en bild av de livserfarenheter 

som jag anser borde ha haft inverkan på författarskapet. Jag har till största delen förlitat mig på 

Gunnar  Balgårds  biografi  Detta  är  mitt  land  –  Helmer  Grundströms  liv  och  diktning.18 Den 

beskriver väl Grundströms hela levnadstid utifrån artiklar, dokument, intervjuer, och inte minst de 

texter  han  skrev.  Jag  kommer  att  hänvisa  både  till  biografiskt  material,  och  kommentarer  till 

diktningen, i min uppsats. Förordet i Lennart Fricks senare sammansättning av Grundströms dikter, 

Det  är  nog,19 har  också  varit  till  min  hjälp,  beträffande  dels  biografiska  detaljer,  men  också 

påståenden om författarens samtid. Jag har också använt mig av två självbiografiska texter, skrivna 

av Grundström själv under den aktuella tidsperioden, den ena tryckt i  Ansikten,20 och den andra i 

Avsikter.21  För att ge en viss inblick i Norrlands litteraturklimat under använder jag mig även av 

Thorsten Jonssons Stor-Norrland och litteraturen.22

   Samtliga dessa texter ska assistera mig i min analys, men utan att låta de utgöra en bakgrund av 

sanning att vila mig emot. Ingen biografi är fullständigt pålitlig, och de självbiografiska texterna är i 

synnerhet  färgade av det  sinnelag,  som författaren befann sig i  då de skrevs.  De kännetecknas 

möjligen till och med av en oförmåga att se klart på den egna situationen, trots att Grundström i  

övrigt var en mycket skarpsynt samtidsdebattör.

1.3.2 Urval dikter
Helmer Grundström föddes 1904 och levde fram till 1986. De diktverk, som jag kommer att utgå 

ifrån, är alla publicerade mellan åren 1929 och 1939. Min studie grundar sig således på den allra 

första skrivande perioden i  hans liv.  Debutsamlingen  Skum utkom 1929.23 Den skrevs delvis då 

Grundström bodde kvar i Lappland, men färdigställdes då han levde i Brunnsvik. Den följdes av 

Här  nere  på  jorden,  1931,24 och  Dyhavet  blommar,  1934,25 som  skrevs  då  han  var  bosatt  i 

Stockholm. Dessa båda titlar representerar en tid av flykt i min studie. År 1939 återvänder sedan 

18 Gunnar Balgård, Detta är mitt land – Helmer Grundströms liv och diktning (Stockholm 2006), s. 1 – 248.
19 Lennart Frick, Det är nog (Falun 2004).
20 Ansikten – Självbiografiska skisser, Albert Bonniers förlag (Stockholm 1932).
21 Avsikter – Arton författare om sina verk, Albert Bonniers förlag (Stockholm1945).
22 Thorsten Jonsson, Stor-norrland och litteraturen (Stockholm 1938).
23 Helmer Grundström, Skum (Stockholm 1929).
24 Helmer Grundström, Här nere på jorden (Stockholm 1931).
25 Helmer Grundström, Dyhavet blommar (Stockholm 1934).
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Grundström till hembygden med en nyfunnen tillhörighetskänsla riktad mot denna, och presenterar 

samtidigt  diktverket  Detta  är  mitt  land,26 som ger  uttryck  för  försoningen.  Diktsamlingen  ger 

Grundström en nystart i författarskapet, och han antar däri den stil, som i fortsättningen kommer att  

vara grundläggande för hans diktning. Där slutar min studie över Grundströms tidiga författarbana, 

med utresan som startpunkt, och hemkomsten som mål, gestaltat i detta urval. Av utrymmesskäl 

använder jag mig ibland endast av kortare utdrag ur dikterna. Om jag samtidigt anser att återstoden 

av dikten bär viss betydelse finns de återgivna i sin helhet i en bilaga som medföljer uppsatsen, 

hädanefter kallad appendix, där läsaren kan fördjupa sig i texterna om hon så önskar.

1.4 Tidigare forskning
Katarina Hallman behandlade i en studie utförd år 2006 Helmer Grundströms norrlandstematik.27 

Hon  tar  upp  problematiken  kring  begrepp  som  vildmarksromantik  och  arbetarlitteratur,  samt 

diskuterar  kategoriseringar  inom  det  norrländska  skrivandet.  Naturgestaltningen  i  Grundströms 

texter refereras sedan till Norrland litteraturklimat. I ämnet har jag tagit del av litteratur som hon 

lyfter fram, i form av Thorsten Jonssons Stor-Norrland i litteraturen. Hennes urval av Grundströms 

texter utgörs dock av noveller, och de flesta är skrivna senare än under den aktuella tidsperioden i 

min studie. Därför har jag gjort bedömningen att  hennes analys inte är tillämpbar på min egen 

studie. Begreppsdefinitionen kring den norrländska litteraturen har heller inte varit alltför centralt i 

mitt syfte, men jag kommer ändå att referera till hennes uppsats då hon placerar in Grundströms roll 

i historien, och de rådande förhållandena.

   Gunnar Balgårds Detta är mitt land – Helmer Grundströms liv och diktning har jag redan berört i 

avdelning material ovan. Den förefaller också vara den enda biografin tillägnad denna författare.

26 Helmer Grundström, Detta är mitt land (Stockholm 1939).
27 Katarina Hallman, 2006, ”Det fattiga skogslandets författare”, C-uppsats. Institutionen för litteraturvetenskap och 

idéhistoria. Stockholms universitet.
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2. Undersökning

2.1 Upprinnelsen
Innan jag behandlar själva diktverken fordras en redogörelse för Helmer Grundströms barndomsår 

och uppväxttid, vilket kommer visa sig vara betydelsefullt,  då en stor del av hans författarskap 

grundar sig på dessa tidiga erfarenheter. Balgård skriver angående detta i sin biografi att ”[n]är 

Helmer  Grundström  omsider  nått  sin  erövring  av  Svanabyn  som  litterär  miljö,  var  det  med 

nödvändighet en miljö i känslan från hans egen ungdom och uppväxt”.28

   Helmer Grundström föddes i Grundsjö 1904, och växte upp i den då mycket fattiga grannbyn 

Svanabyn i södra Lapplands inland. Kring sekelskiftet mellan 1800-tal och 1900-tal fanns varken 

elektricitet, telefon eller ens byväg i Svanabyn.29 Det fanns heller ingen landsväg in till det större 

samhället Dorotea.30 Byn var således en av landets återvändsgränder, där information och nyheter 

från  omvärlden  var  kraftigt  fördröjd.  Balgård  formulerar  på  följande  sätt  byns  samtida 

levnadsvillkor:

Sålunda bör man föreställa sig Svanaby by i författaren Helmer Grundströms barndom: som en avsides trakt i Sverige,  
långsamt  vaknande  till  närvaro  och  delaktighet  i  den  nationella  tillhörigheten,  en  trakt  där  människorna  sällan 
förflyttade  sig  särskilt  långt  hemifrån.  […]  Traditionella  lokala  seder  och  bruk  var  ännu  knappast  ifrågasatta. 
Uppväxande människor förväntades leva sina liv som föregående generationer alltid gjort.31 

För en människa som inte passade in kunde tillvaron kännas mycket instängd, vilket också var en 

känsla  som skulle  prägla  Grundströms  uppväxttid.  Levnadsvillkoren  var  också  mycket  hårda  i 

familjen. Hans hälsa var klen, och han drogs med olika sjukdomsbesvär under sin barndom, och 

vidare stora delarna av hans liv.32 Själv har  han gett  följande kommentar  kring förhållandena i 

uppväxten: ”En olycklig barndom, ständiga våldsamma gräl mellan föräldrarna, fattigdom, svält, 

avoghet från faderns  sida,  trångboddhet,  till  synes  hopplös längtan.”33 Familjen sades dock äga 

någonting unikt. Grannen Erold Sandqvist berättar angående detta följande: ”Det var något särskilt 

med Grundströms – det tyckte vi alla i byn. Fantasins vingar, fantastiska berättelser och andlig 

rikedom fick ibland ersätta den mat som skulle fylla hungriga magar. Det fanns något i hemmet 

utöver hunger och skolöshet som vi i byn hade svårt att förstå”.34

   Om fadern  sades  det  att  han  hade  problem med  alkohol  under  några  år,  vilket  ökade  på 

28 Balgård., s. 242.
29 Ibid., s. 18-19.
30 Ibid., s. 18.
31 Ibid, s.  19 f.
32 Ibid., s. 28.
33 Ibid., s. 24.
34 Ibid.
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missförhållandena i hemmet.35 En del i den kommande försoningen med hembygden skulle ligga i 

att förlika sig med faderns drickande. Föräldrarna var dock ivriga läsare, vilket även påverkade 

Grundström, som tidigt blev läskunnig.36 I skolan förflyttades han omedelbart upp till sjätte klass på 

grund  av  sitt  läshuvud.37 Han  retades  däremot  av  skolkamraterna,  och  utpekades  tidigt  som 

annorlunda andra.38 I  Ansikten kommenterar Grundström själv detta: ”Dessa infernodagar i skolan 

gjorde mig inbunden och skygg, jag greps av tvivel på min individuella förmåga, kände mej ännu 

olyckligare än under mina tidigare år och gled allt djupare in i mitt bisarra fantasiliv.”39

   Från livets armod flydde Grundström ofta in i litteraturen. Redan i tioårsåldern upptäckte han ”ett  

läsandets paradis”, i form av en bokkista belägen i en granngård, dit han sökte sig, och fördjupade 

sig i äventyrsromaner och gamla sagor.40 Han började smuggla med sig böcker därifrån, och gömde 

dessa för att också kunna läsa medan han sysselsatte sig med arbete utomhus.41 Denna kombination 

av natur och litteratur som tillflyktsort från det svåra skulle sätta ett djupt intryck i Grundström, och 

prägla hans fortsatta levnad. Själv skriver han långt senare i en artikel i Reformatorn 1946: ”Hösten 

kom, jag skickades hem med sämsta möjliga getarbetyg, men jag hade i gengäld osynliga passkort 

till de två världar dit jag framledes alltid skulle söka mig: böckernas och naturens.”42

   De  tidiga  uppväxtåren  präglades  alltså  till  stor  del  av  utanförskap  och  misär  hemmavid. 

Grundström berättade senare i Ansikten att han gömde sig för människorna, och fördjupade sig i sin 

egen fantasi.43 Även hans fortsatta levnad skulle präglas av ett ständigt utanförskap. Han fann dock 

tidigt sätt att leva genom dikten, enligt honom själv.44 Om brytningstiden mellan barndom och tidig 

ungdom ger Balgård följande kommentar:

När 1910-talet går mot sitt slut, är Helmer Grundström sålunda en 15-årig ung man med en något sviktande hälsa, en 
oviss framtid, och ytterst avvikande intressen i en annars entydigt handfast och praktiskt inriktad miljö.
   Han framstår som en särling och drömmare som gärna går undan för sig själv, hans värld är på insidan av huvudet. 
Han försöker värja sitt utrymme i den stora familjen, där den yngsta dottern Linnea just har fötts 1918 och barnskaran  
vuxit till åtta. Man kan uttolka att han gömmer sig i den flitiga läsningen för att uppnå egen avskildhet.45

Vissa  grundpelare  i  Grundströms  fortsatta  författarskap  visade  sig  tidigt,  i  och  med  det 

artikelskrivande han engagerade sig i under 1920-talets början. Han skulle även fortsätta verka som 

en oerhört flitig artikelskrivare under större delen av sitt liv. Det fanns redan från första början en 

35 Ibid., s. 30.
36 Ibid., s. 28 f.
37 Ibid., s. 29.
38 Ibid.
39 Ansikten, s. 219.
40 Balgård, s. 31.
41 Ibid.
42 Ibid., s. 32.
43 Ansikten, s. 217.
44 Ibid., s. 221 f.
45 Balgård, s. 35
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tydlig  vilja  att  visa  upp  bygden,  ett  intresse  för  sociala  frågor,  och  ett  vurmande  för 

nykterhetsrörelsen. Balgård förklarar att ”[n]ykterhetslogen är en given hemvist för honom, dess 

åtgöranden kommenteras nästan alltid, liksom tillståndet i skogsarbetet och årstidernas växlingar”.46 

I och med Grundströms första krönikor i dagspressen skriver Balgård: ”Innan Grundström börjar 

skriva bygdebrev från dessa trakter förekom ingen rapportering alls till dagspressen från Dorotea 

med omnejd. […] Det är fråga om en lokal pionjärgärning. Människor och händelser från en osedd 

trakt träder fram i skriven text”.47

   Samtidigt märks en dragning mot mystik och naturromantik i diktningen. Han hemfaller stundtals 

åt  gamla folksägner,  och skapar även vilda,  storslagna bilder av naturen.48 Angående den tidiga 

diktningen skriver Balgård att den: ”mest ger prov på efterklanger och härmning, och det dröjer till 

1929 innan något därav blir tillgängligt i bokform”.49

    Grundström experimenterar alltjämt med olika stilar, och skriver under ett flertal pseudonymer. 

De olika signaturerna får helt egna identiteter, och Grundström använder sig av de påhittade rollerna 

efter olika behov. Signaturen ”Skarpögat” trädde i  rollen som samhällsgranskare.50 Det  var inte 

omtyckt  bland  lokalbefolkningen  att  kritisera  hembygden,  vilket  säkert  bidrog  till 

hemlighetsmakeriet,  men  man  kan  även  ana  ett  behov  av  att  finna  sin  egen  personlighet  i 

skrivandet. Han försökte skriva på dialekt, men slutade näst intill helt då han tråkades för tilltaget.51 

Balgård uppger att han ”skulle i det fortsatta författarskapet mestadels undvika all klang av språklig 

lokalfärg, som om han uppfattat detta som ett villkor för tillträde i den rikssvenska parnassen”.52 

Sådana tvång gjorde honom antagligen osäker i sin egen författarhållning.

   En  lång  rad  av  litterära  förebilder,  samt  även  andra  idoler,  skulle  också  komma att  avlösa 

varandra, av vilka Grundström tog olika intryck. De första författaråren präglades av ett sådant 

ständigt identitetssökande, och texterna får ingen egen utmärkande karakteristik förrän långt senare.

   Efter flera år av personliga motgångar hemmavid beslutar sig Grundström 1927 för att resa till 

Brunnsvik, för att där studera vid en folkhögskola.53 Han har under några år stått och stampat i 

tröstlösa försök att bilda sig en framtid, och tycks ofrivilligt ha fastnat i sin hemtrakt. Han hade 

arbetat i skogen tidvis, och studerat vid en lantbruksskola i Vindeln, utan egentlig vilja att arbeta  

med varken skogs- eller jordbruk, samt även kommit av sig med skrivandet.54 Den nya studietiden i 

46 Ibid., s. 42.
47 Ibid., s. 42.
48 Ibid., s. 43 f.
49 Ibid., s. 46.
50 Ibid., s. 64.
51 Ibid., s. 46.
52 Ibid.
53 Ibid., s. 72.
54 Ibid., s. 58.
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Brunnsvik  blir  dock  ett  viktigt  steg  för  honom.  Under  studietiden  får  han  kontakt  med 

förlagsbranschen, och hans första diktsamling ges ut.55 Han bestämmer sig sedan för att flytta vidare 

till Stockholm, för att där skapa ett liv för sig som författare. I och med denna debut som diktare 

övergår  jag  till  att  i  huvudsak  behandla  lyriken.  Först  krävs  dock  några  kommentarer  om det 

norrländska litteraturklimatet, vilka ges i nästa avdelning.  

2.2 Kontext
I Norrland fanns vid 1900-talets första decennier redan en djupt rotad tradition av att inte vilja visa 

upp de dåliga sidorna av landsbygden i tryck. Länge hade man mestadels skrivit överidealiserade 

och  naturmystiska  berättelser.  Under  senare  delen  av  1800-talet  märktes  dock  en  förändring. 

Norrland hade nåtts av industrialiseringen, och fått en ny verklighet att skildra. Katarina Hallman 

skriver följande i sin uppsats: ”Den industriella omvandlingen var ett faktum och ett chockartat 

Norrland befann sig mitt i ekonomins kärna. Detta industrisamhälle gav under slutet av 1800-talet 

upphov  till  sociala  skildringar  vid  bland  annat  byggnadsplatser,  skogshyggen  och  sågverk. 

Författare  gestaltade  ett  hårt  liv,  fattigdom och slitande  arbetare”.56 Förändringen var  dock inte 

fullständig. Thorsten Jonsson skriver följande angående tiden kring 1800-talets slut: 

Det var som sagt under nittiotalet, som man mera allmänt fick upp ögonen för Norrlands betydelse och för de sociala 
och ekonomiska problem, som dess utveckling förde med sig. Men samtidigt var det en epok, som karakteriserades av  
en viss svaghet för fiktiva värden, retorik och granna färger.57

Fakta kunde blandas med ”romantisk idealism” i litteraturen.58 Det uppstod en sociologisk mystik, 

som  togs  för  given,  i  denna  problematiska  sammanblandning,  ofta  kännetecknad  av  Ludvig 

Nordströms texter.59 Dessa byggde ofta på en historisk bakgrund, men behövde därför inte vara helt 

sanningsenliga.60 Jonsson  skriver  att  ”förutsättningen  för  en  sådan  världshistorisk  idylldiktning 

måste vara, att man blundar för vissa av tillvarons sidor”61 Intresset för sociologiska skildringar 

levde  kvar  under  1920-talet,  men  fortfarande  ur  en  optimistisk  synvinkel.62 Det  var  i  denna 

sinnesstämning som Helmer Grundström växte upp, och en ovilja riktad mot alltför ärliga författare 

skulle hålla i sig även under en lång tid framöver. Det har säkerligen bidragit till den osäkerhet han 

kände inför att ge en sann skildring av hembygden. Viljan att genomföra en sådan skildring har 

55 Ibid., s. 93.
56 Hallman, s . 16.
57 Jonsson, s. 26.
58 Ibid., s. 48.
59 Ibid,, s. 45.
60 Ibid.
61 Ibid., s. 48 f.
62 Ibid., s. 50 ff.
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dock alltid funnits hos honom, och följande år skulle han komma att brottas med detta problem.

2.3 Lyriken
I min diktanalys har jag först för avsikt att först visa på de flyende och bortträngda tendenserna i 

Helmer Grundströms tidigaste diktning. Sedan kommer jag att rikta uppmärksamheten mot Detta är 

mitt land, och belysa de tidigare diktverken i skenet av den. Den har utnämnts till det första verkligt 

betydelsefulla  verket  av  kritiker,  och  anses  vara  normgivande  inför  den  fortsatta  diktningen.63 

Därför  vill  jag  placera  den  i  centrum,  för  att  påvisa  likheter  och  skillnader,  i  den  tematiska 

utvecklingen bakåt i tiden. Av den anledningen kommer inte alltid presentationen av lyriken vara 

kronologisk. Jag tänker därför först endast i korthet behandla debutsamlingen Skum, för att sedan 

återkomma till denna diktsamling i ett senare skede.

2.3.1 Skum
Skum består av dikter, som hade skrivits under en längre tid, allt sedan vistelsen i Vindeln.64 Den är 

uppdelad i tre delar. Balgård påstår att ”den tredje [delen] betonar tillhörigheten i en hembygd”, 

men tillstår också att en ”rotlöshet bildar utgångsläge.”65 Rotlösheten uttrycks i dikterna både i form 

av längtan efter ett hem, men också i en revoltvilja riktad mot det hem han känner till. Både effekter 

av den instängda känslan i norr, och behovet av tillhörighet i ursprunget märks i dikterna. I dikten 

”Krämare”66 kommer denna instängda känsla till uttryck:

Och trotsigt vill jag håna dessa gudar
som göra oss till fångar och till trälar.

[…]

Ur egna flöden välla mina sånger
och trotsets smädesång må bli min sista.

De sånger han ämnar trotsa ”dessa gudar” med är, enligt min uppfattning, de sanningsenliga texter 

han önskar skriva, men kanske inte känner att han har tillåtelse till.

   

63 Frick, s. 10-11.
64 Balgård, s. 125.
65 Ibid.
66 Skum, s. 17, ”Krämare”, dikten återfinns i sin helhet i uppsatsens appendix.
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Längtan efter hemmet tar sig bland annat uttryck i minnesbilder med anknytning till landskapet. 

Följande  rader  ur  ”Jag  ligger  och  lyss  ibland...”67 beskriver  denna  egenhet  i  diktningen,  som 

kommer att upprepa sig i framtiden:

Jag ligger och lyss ibland
till vindens och myggens sång
och vaggas bort till ett namnlöst land
jag sett en gång.
  

Angående sin utveckling som poet skriver Grundström själv följande: ”Då jag började skriva, för 

många år sen, hämtade jag alltid mina motiv från min hembygd. […] Men efter denna första tid 

kom den andra, vandrartiden, främlingstiden.”68

Denna vandrartid beräknar jag just ha börjat vid tidpunkten då Skum ges ut. Därmed torde dikterna 

vara av olika art, då många av dem skrevs långt tidigare, medan några nya även hade tillkommit.

2.3.2 Här nere på jorden
Här nere på jorden skrevs  under  en tid  då Helmer Grundström bodde i  Stockholm.  Han hade 

försökt bryta med Norrland för att istället ingå i storstaden och dess modernistiska författarkretsar. 69 

Grundström sökte nya miljöer, och nya motiv. Själv skrev han till och med att: ”[…] jag gjorde allt 

som stod i min förmåga för att bli kvitt minnena och intrycken från min förnedringstid.”70 Med 

förnedringstid åsyftar han i texten de tidiga ”omogna diktförsök” som inte uppskattades hemmavid, 

men det rör sig sannolikt om mer än kritik riktad mot sin poetiska förmåga. 71 Lennart Frick skriver 

följande i förordet av Det är Nog, angående Grundströms inträde i Stockholm: ”Lappland ville han 

definitivt lämna bakom sig [...] nu ville han etablera sig i huvudstaden”.72 Samtidigt reste han dock 

fortfarande tillbaka till Svanabyn på besök, med jämna mellanrum. Han måste också anstränga sig 

för att anamma den modernistiska stilen, vilket gör att texten inte ger ett genuint intryck. Balgård 

menar att han lånar det modernistiska skrivsättet för att dölja ett sårigt privat innehåll.73  Behovet av 

att komma till freds med sitt ursprung finns alltid kvar, om än undertryckt, och föreningen med 

modernismen förblir endast halvhjärtad.74

   Inom diktsamlingen gestaltas också sådana pendelrörelser mellan stad och landsbygd, som ägde 

rum i det verkliga livet. Dikterna karakteriseras, i den första halvan av samlingen, av en längtan 

67 Ibid., s. 27, ”Jag ligger och lyss ibland”
68 Avsikter, s. 46.
69 Balgård, s. 113. 
70 Avsikter, s. 47.
71 Ibid., s. 46.
72 Frick, s. 10.
73 Balgård, s. 180.
74 Ibid., s. 139.
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hem till ursprunget, då han befinner sig i staden. Staden hamnar i skymundan, och ges inte lika 

mycket  utrymme  i  texten,  trots  att  han  befinner  sig  i  den  under  större  delen  av  skrivandet. 

Författaren romantiserar således på avstånd. De olika bilder av stad och land som målas upp är 

därför starkt färgade av idealiseringar. En viss kärlek tillskrivs båda dessa platser, men kärleken ger 

inte intrycket av att vara särskilt sanningsenlig. Grundström måste ha känt ett mycket starkt behov 

att bli en del av staden, och falla in i givna mönster. Bland tidens unga och nyskapande författare 

var ett modernistiskt skrivsätt en förutsättning, och primitivistiska ideal var aktuella, där en stark 

själslig  dragning  riktad  både  mot  staden  och  naturen  skulle  uttryckas  i  lyriken.  Med  hjälp  av 

följande rader ur ”Farväl till staden”75 vill jag belysa två bilder; den ena av staden, och den andra av 

landsbygden.  Bilderna  är,  vill  jag  hävda,  mer  tidstypiska  än  förankrade  i  Grundströms  egna 

författarskap, vilket gör honom till en ännu icke självständig poet:

Farväl du stad, nu reser jag bort
från dig du larmande vän,
men trivs jag ej borta så ses vi väl
om några veckor igen!

[...]

Bort, bort ifrån dina gators larm
och bilarnas myckna skrik,
till de vilda vattnens väldiga lek
och fåglarnas panmusik!

[…]

Det kan ju hända att jag blir kvar
tills hösten drager förbi
och stormen spelar en käck och glad,
berusande melodi.
Då bryter jag upp och drager med den
mot sydliga latituder,

där färgen är mera brokig än här
och blodet hetare sjuder.

Men stad, när vintern står mörk och kall
över grånande mälarvik,
då träffas vi åter på Södermalm,
som förr på ett välkänt fik.
Då följas vi åt bortåt Stureplan
och bortåt Strandpromenaden
och lyfta på hatten för nattens tös,
den yngsta i syskonraden.

Till dess, du stad, så skiljes vi åt,
farväl du larmande vän!
En tid blir jag borta, men sedan ses
vi åter en dag igen.
Jag går till de stora vattnens land
med fjäll och böljande skogar,
där dansen går eggande sommarvarm
på skumma, timrade logar.

Den  stad  där  färgen  är  brokig  och  ”blodet  hetare  sjuder”  känns  tydligt  igen  från  andra 

primitivistiska texter. Även stadspromenaden ter sig här något schablonartat romantiserad. Livet i 

staden var delvis svårt under denna tid, vilket dock inte gestaltas i diktningen. Grundström skriver 

om  stadens  ”järnhårda  grepp”  och  dess  inneboende  misär  i  Ansikten.76 Det  vilar  däremot  en 

förskönande vilja, och ett behov av att förtränga det onda, över denna diktsamling.

   Hembygden gestaltas med hjälp av ”stora vatten”, och det ”vilda vattnets väldiga lek”, totalt hela 

75 Dikten återfinns i sin helhet i uppsatsens appendix.
76 Ansikten, s. 221.
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tre gånger i denna dikt. I övrigt återkommer liknande inslag, som ”sorlet av skvalpande vatten”77 

önskan om att ”se huru vågen vaggas till ro mot den mjuka stranden”78. Dessa inslag ger uttryck för 

motivet  längtan.  Forsande  vatten  är  en  stark  naturkraft,  som  i  dikten  tycks  den  utöva  en 

motsvarande dragningskraft på honom, från minnesbilder hemifrån.

   En annat länk till  det förflutna,  vid sidan av rinnande vatten,  är den ständigt återkommande 

stjärnhimmelen.  Balgård  ger  angående  detta  följande  kommentar:”Många  mörka  stjärnhimmlar 

brinner i Helmer Grundströms tidiga poesi […] Dessa företräder en upphöjdhet >>högt över jordens 

trälar, som kräla i sina byar<<”.79 Att beskåda himmelen innebär att drömma sig bort. Detta har 

redan påvisats i  Skum. ”Under skyarna”, från  Här nere på jorden, bjuder på ännu en för honom 

typisk diktsituation:  

Jag ligger på rygg i gräset och stirrar dit upp
                                              mot skyarna.80

Ljudet av porlande vatten och synen av himmelen tillhör i texterna motivet längtan.

När diktjaget i samlingens andra hälft väl har återvänt till Norrland upplevs hembygden som den 

upphöjt ärorika platsen där han verkligen hör hemma. Staden har redan börjat tona bort i tankarna:

Här uppe i norr är det rofullt att glömma
den tid som rann bort i en avlägsen stad81

Den sista dikten i samlingen, ”Resa”,82 beskriver sedan en vemodig färd tillbaka till staden:

Jag sitter på ett tåg och lyssnar förstrött
till vagnshjulens gnissel mot skarven.
Men hemma på åkern går min åldrige far
med dagströtta steg bakom harven.

Jag borde ha stannat hemma och harvat som han
och prövat en odalmans möda
i stället för att flacka och fara omkring
och skriva för husrum och föda.

Men vem kan betvinga den känsla som slår
en mänska med tvivel och oro.
och räkna den myllrande korsfarartåg,
som bort genom öknarna foro?

Jag sitter på ett tåg och lyssnar förstrött
till vagnshjulens gnissel mot skarven.
Men hemma på åkern går min åldrige far
som förr bak den leriga harven.

77 Här nere på jorden, s. 68 ”Vid en myggrök”.
78 Ibid., s. 54.
79 Balgård, s. 127.
80 Här nere på jorden, s. 21 ”Under skyarna”.
81 Ibid., s. 67 ”Vid en myggrök”.
82 Ibid., s. 83. ”Resa”.
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Dikten  beskriver  många  sidor  av  Grundström.  Han  känner  en  skyldighet  att  stanna  kvar,  men 

samtidigt ett behov att ge sig av. Kärleken till hembygden finns redan, men relationen till hemmet är 

fortfarande problematisk, och han är ännu inte redo att försonas med den. Därav kommer vissa 

schablonartade drag, då han inte ännu har förmågan att uttrycka en ärlig bild.  Staden bleknar dock i 

jämförelse med landsbygden i denna diktsamling, och tjänar syftet till att tillfälligt leda honom bort.

2.3.3 Dyhavet blommar
Behovet av att komma till freds med sin härkomst skulle komma att känneteckna Grundströms liv 

även några år framöver. Han ger sig på flera projekt av att skildra Norrland. En artikelserie kallad 

”Några norrlandsförfattare” beskrivs på följande sätt av Balgård: 

[Det] första exemplet på Helmer Grundströms programmatiska, genom hela livet bedrivna kampanj för norrländska 
ämnen, för norrländska utövare och förhållanden. Denna drivkraft ska gå som en röd tråd genom hans livsgärning. Om 
det finns en enskild strävan bakom allt han företagit sig så är det just detta: att verka för Norrlands upprättelse, dess 
synliggörande i skrift. Knappast någon enda person har gjort mer för just den saken än Helmer Grundström, och ingen  
med mindre personlig belöning.83

Även  fortsättningsvis  besöker  han  hembyn,  men  han  upplever  aldrig  att  han  passar  in,  vilket 

säkerligen plågar honom. Han uppges känna sig som en främling, både i norr och i Stockholm.84 

   Nästa diktsamling som ges ut av Helmer Grundström är Dyhavet blommar. Den kan ses som ett 

dubbelt försök att nå samhörighet. Dels är texten fortfarande färgad av modernistiska tongångar, 

och dels gestaltar den samma vilja att tillhöra hembygden. Balgård skriver dock att: ”[h]an har 

tappat fotfästet i båda lägren: både i staden, och på >>mon<<”.85 Han anklagas av kritikerna för att 

vara  en  ”Martinson-epigon”,  då  dikterna  formellt  liknade  Harry  Martinsons.86 Innehållet  var 

däremot ytterst personligt, men gestaltades på ett sådant dunkelt sätt att kritikerkåren inte kunde 

uppskatta det, skriver Balgård.87 På grund av sin ensliga läggning lämnades han också helt ensam av 

författarkollegorna  då  kritikerna  gick  hårt  åt  honom,  och  diktsamlingen  får  betraktas,  enligt 

Balgård,  som ”en av de mer remarkabla återvändsgränderna i  svensk lyrik”.88 Detta  tog förstås 

Grundström hårt, och lämnade efter ”nedsablingen” den modernistiska tillhörigheten för gott.89

   Även om samlingen kan sägas vara en formell efterhärmning, eller om innehållet får betraktas 

som oförlöst,  är  dikterna fortfarande av intresse.  I  ”Över  moarna rasslar  en kärra” märks vissa 

83 Balgård, s. 102.
84 Ibid., s. 148.
85 Ibid., s. 179.
86 Ibid., s. 176.
87 Ibid., s. 177.
88 Ibid., s. 173.
89 Ibid., s. 174.
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tendenser, som får betecknas som typiska för Grundströms tidiga diktning:

Över moarna rasslar en kärra.
Hjulen skriker av torka
och hästtrampet är opålitligt.

Hojtar en halvdrucken karl från framsätet,
trängs dussinet ungar på skitiga hösäckar?

Sjung mo,
prassla asp,
spring, mörke träknackare, över kådiga stammar!

Här blandas naturbilden med en scen av mänskligt armod och fattigdom. Kärran rullar fram över 

moarna, livet går sin gilla gång. Men hjulen gnisslar och färden är opålitlig, framtiden och levernet 

ovisst. Samtidigt rör man sig igenom landskapet, dit diktaren istället kan vända sitt intresse, bort 

från den dystra vardagen. Den undanträngda verkligheten finns dock alltid kvar, och vetskapen om 

detta,  samt  även  behovet  av  vända bort  blicken  ifrån  den,  kännetecknar  denna  dikt,  och  antas 

komma ur det tillstånd som Grundström befann sig i under tiden den skrivs.

   Situationen bär vissa likheter med omständigheter i författarens egen uppväxt. Den ”halvdruckna 

fadern”, och omgivningen förmodligen sedd ur ögonen på ett av ”dussinet ungar”skvallrar om hans 

egna  familjesituation.  Dikten  skulle  kunna vara  sprungen  ur  ett  liknande  barndomsminne.  Den 

gestaltar en flykt från fattigdomen och eländet in i naturlivet runtomkring. Plikten i form av arbetet 

till skogs, samt även den samtidiga flykten i fantasin speglar samma motiv som i ”Resa”, nämnd 

ovan.  Längtan  bort  och  dragningen  hemåt,  i  den  tematiska  sammansättningen,  kolliderar  med 

varandra, och ryms båda två i denna dikt. Naturen blir en aspekt i den inåtvända rörelsen ifrån 

vardagen, som Grundström själv har anmärkt på.90

   Även i denna diktsamling skymtar också stjärnhimmelen. Dikten ”Jag såg några stjärnor dansa”91 

problematiserar dock denna bild:

Jag såg några stjärnor dansa
en natt på himmelens ängar.
Någon var det som spelade och någon som sjöng
och guds vackraste stjärnor gick i dansen.

Men mitt i dansen snavade en stjärna och föll
ut i mörker dem ingen har pejlat.
Och slut blev det på dansen på sång och på spel
och sorgen brände mörk under puder och smink;
stor ångst (sic!) över himmelens ängar.

Den  idealiserade  stjärnbilden  håller  på  att  falla  sönder.  Kanske  kännetecknar  det  författarens 

utveckling mot mer sanningsenliga motivval. Dyhavet blommar kan också ses som en övergång till 

den verkligt uppriktiga diktningen. Grundström hade försökt lyfta fram det dunkla i sitt inre, men 

trott sig behöva förfina det på ett sätt som gjorde att omvärlden kunde ta det till  sig. Det stora 

90 Se sidan 11 i denna uppsats.
91 Dyhavet blommar, s. 52 ”Jag såg några stjärnor dansa”.
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misslyckandet blev ett brutalt uppvaknande. Nu stod han till slut helt ensam, men det skulle på ett  

sätt hjälpa honom att hitta sig själv, då han inte längre behövde anpassa sig till någon annan. Det 

skulle få sin upprinnelse i ett nytt diktverk tre år senare, nämligen Detta är mitt land. 

 

2.3.4 Detta är mitt land
I  många  tidigare  skrivprojekt,  som  ofta  hade  resulterat  i  personliga  bakslag,  hade  Helmer 

Grundström försökt att gestalta Norrland på ett rättvist sätt. Han hade redan tidigt känt en stark drift  

i form av att skriva.92 Senare skulle denna drift bli till ett personligt kall, att dikta kring hembygden. 

Om detta skriver Grundström själv följande rader:

Eftersom jag växt  upp på ett  dagsverktorp i  djupaste skogen och kommer från den fattigaste familjen i  en av de  
fattigaste  lappmarksbyarna  är  det  självklart  att  jag bär  med mig arvet  från svältens  och  försakelsens år,  men lika  
självklart är att min själ är genomsyrad av trädens sus, sjöarnas vågskvalp, tjärnarnas mörka hemligheter, myrarnas 
ogästvänlighet  och  moarnas  vedomsfulla  ödslighet.  Inget  är  naturligare  än  att  jag,  efter  att  ha  återvänt  till  min 
barndomsmiljö, framträder som denna miljös diktare.
   Men detta har inte alltid förefallit mig lika naturligt och självklart.93

Den sista anmärkningen är väsentlig. Han hade länge känt pressen av att  träda i  rollen som en 

värdig representant för hembygden i litteraturen, men inte förmått sig klara av det ännu fullt ut. 

Denna diktsamlings första del ger dock äntligen ett uttryck för försoning. Balgård skriver följande 

om vägen fram till detta diktverk: ”Tio år hade gått sedan >>Skum<<, och Grundström hade famlat 

i många riktningar. Omsider hade han fått sin egen sanna tjälbundna mark under fötterna.”94 Om 

Grundströms återvändo till hembygden, och dess kommande betydelse för den fortsatta diktningen, 

ger Lennart Frick följande kommentar:

Det krävdes en djup personlig kris, en uppslitande skilsmässa och en drastisk brytning med IOGT-tillvaron, för att han 
på allvar skulle våga ta itu med den laddade motivsfären. Men när han gör det, under 30-talets senare år, med både  
geografisk och tidsmässig distans, när han vågar ta itu med det landskap och de erfarenheter han så länge förträngt, då 
händer något märkligt; han blir plötsligt självständig och betydande, med en röst som nu uppenbart är hans egen.
   Det märks först i diktsamlingen Här har du ditt land 1939 (sic!)95 (Norstedts), den volym han i efterhand ville se som 
sin andra debut, som upptakten till det ”egentliga” författarskapet – men den motiviska och stilistiska nyerövringen får 
sin verkliga bredd i de tre stora diktböcker om följer under 40-talet”.96

Det handlar alltså om en samtidig personlig och litterär metamorfos. Denna försoning grundade sig, 

som det syns, på att rädslan för att visa upp de mörka sidorna av landsbygden hade försvunnit. 

92 Ansikten, s. 221.
93 Avsikter, s. 46.
94 Balgård, s. 237.
95 Detta är ett tryckfel. Titeln bör vara Detta är mitt land, då detta är det verk som senare åsyftas. Här har du ditt land 

nämns inte någon annanstans i Det är nog, och verket existerar för övrigt heller inte.
96 Frick, s. 10-11.
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I dikten ”Lappland” syns denna vilja att ta fram hela hembygden i ljuset tydligt:

Lappland, fattigland, gråa hus,
dunkla susande skogar.
Hörde jag skälva i nordstormens brus
som stråkdrag från dammiga logar?
Hörde jag vargar tassa omkring
små kojor i frostiga kvällar?
Såg jag lappar sitta i ring
och jojka bland laviga hällar?

Lappland, rikland, sjungande malm,
gulvitt, kådlupet timmer.
Höjer du dig som äktgammal psalm
ur norrskens och folksagors skimmer?
Lappland, fattigland, rikland, stig
över blåstålsnitade broar
och visa din verkliga dräkt, och tig
ej längre bland dina moar!

Första  delen  av  dikten  är  drömsk  genom  sina  bilder  och  sitt  språk.  Grundström  målar  upp 

idealiserade naturskildringar, som tycks vara fastfrusna i tiden. Verkligheten inrymde dock även 

skogsindustri och malmbrytning vid denna tid. Norrland var inte längre endast ödslig natur, där 

samer och vargar tassade omkring i ”dunkla susande skogar”. De ”blåstålsnitade” broarna blir en 

brygga till civilisationen, och en kontakt med resten av landet, dit det rättmätigt hör till. Han drar 

upp  Norrland  ur  den  sömniga  drömlandet,  och  för  det  in  i  verkligheten  genom  dessa 

konkretiseringar. Detta intresse för samhällets betydelse bildar ett eget motiv, som står i motsats till  

naturromantiken; nämligen verkligheten.

   I  Avsikter beskrev också Grundström detta mål  med skrivandet:  ”För att  förnya mig har jag 

tvingats att gå tillbaka till mitt land och mitt folk och jag är glad däröver. Jag vill dra upp min 

okända hembygd ur obemärktheten, och lyckas jag en dag bli erkänd som denna bygds diktare har 

min uppgift inte varit förgäves.”97 Känslan av äkta tillhörighet skulle dock inte vara helt ömsesidig. 

Balgård skriver följande om Grundströms nya sanningsenliga skildringar av hemmijön: 

Han hade i det längsta önskat göra gott intryck åt många håll, inte minst i riktning mot hemtrakten, nu hade han satt sig  
över detta. Hans diktning hade därav förlösts, men han hade också fått betala ett pris. Hemma i Svanabyn önskade ingen 
så gärna att få sin livsform så oförblommerat skildrad: den klyfta som redan fanns mellan diktaren och hans hemmiljö,  
skulle därav komma att befästas”.98

Avståndet  till  hembygden  skulle  dock  grunda  sig  i  de  omgivande  människornas  ovilja  att  se 

obygdens baksidor i tryck, inte på grund av att dikterna skulle vara osanna. I ”Byta hus”99 syns 

dessa tendenser att våga träda in i dunkla delarna av sig själv och hembygden. Det finns inte längre 

någon rädsla gestaltad i ämnet, tvärtom en vilja att ta sig an ”mörkret”:

97 Avsikter, s. 49.
98 Balgård, s. 242.
99 Detta är mitt land, s. 87, ”Byta hus”
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Du och jag
skall byta hus.
Ditt är mörker,
mitt är ljus.

Ljuset lämnar
jag åt dig.

Mörkret ej
förskräcker mig.

Ty jag vet
att var jag går
evig rymd
omkring mig står.

Mörker  och  ljus  utgör  två  olika  inslag  i  motivet  ”verklighet”  i  min  tolkning,  liksom  i 

samhällsanknytningen ovan. De innehåller båda två enheter i motsatsförhållande till varandra.

Känslan av hopplöshet är också ett motiv som ingår hembygdens tematiska sammansättning. Livet 

hade varit hårt i norr, och belöningen ringa, vilket syns i Grundströms diktning. Under den tid då 

Grundström hade försökt måla upp en tacksam bild av landsbygden hade detta motiv naturligt nog 

tonat ut i hans diktning. Det fanns att urskönja i texterna från hans ungdomstid, och skulle dyka upp 

igen i och med  Detta är mitt land, då han vågade visa upp sina egentliga bilder av hembygden. 

Följande dikt, ”Långt borta ifrån”,100 ur Detta är mitt land, är präglad av detta motiv:

I Rotrötaskogen,
vid Höstsumpa kärr,
går Johansson trogen
bak stötting och märr.

I Stenskrovla backe
bland småljung och en,
böjs Andersson nacke
och krokas hans ben.

I fattiggårdsträdgårn
i sitt municip
går Karlsson från brädgårn
med hängande lip.

Det står ingen saga
omkring dessa tre,
som muttra och klaga
om ryggvärk och ve.

Blott grytan på hällen
(o, skogspoesi!)
står puttrig om kvällen
med vattvällingkli.

Och skogarna sjunga
långt borta ifrån
om livsdagar tunga
av skulder och lån.

Det hårda arbetet leder aldrig fram till någon egentlig belöning; ”Det står ingen saga / omkring 

dessa tre”. Männen har oförtrutet utfört sina sysslor i tystnad under en obestämt lång tid. Skogarna 

sjunger endast om ”livsdagar tunga”, vilket antyder ett helt, samlat livsöde för befolkningen i norr. 

Karaktärerna framstår också som eviga i bristen på förändring, dialog eller andra reaktioner på sin 

tillvaro. Jag grips själv av känslan av att tiden står stilla under läsningen. De förblir obelönade under 

sin  levnadstid,  och  däri  ligger  en  sorgsen,  men  också  stolt  egenhet,  i  hembygdens  historia. 

100Detta är mitt land, s. 14, ”Långt borta ifrån”
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Uppskattningen tilldelas männen inom dikten, men ligger outtalad, på ett lika tystlåtet och värdigt 

sätt, som deras sätt att arbeta utan att beklaga sig.

I en jämförelse bakåt i tiden vill jag visa en liknande dikt ur Skum, nämligen ”Den första tegen”.101

Nu växer klövern frodig och tät på rutade 

åkerfält,

och  rågen  står  hög  med  vajande  ax  vid  blom-

mande dikesrenar,

där farfar svängde, mager av svält

ångande våt av svett

sin klumpiga hacka tida och sent och bröt med  

sitt tunga spett

i hårdnade skikt och bände det böjt mot envist  

jordfasta stenar.

[…]

Men verket står kvar – det växer än på farfars  

förstsådda teg.

Den är mera bördig och lucker nu, mer rik än  

de första åren.

Och någon går tryggt med tunga steg

i höstplöjd och harvad jord

och ser hur det växer och mumlar ibland ett 

gott, välsignat ord

och skördar om hösten och sår igen då vintern  

viker för våren.

Denna tidiga dikt av Grundström bär vissa likheter med de långt senare skrivna i Detta är mitt land. 

Här upplevs hopplösheten som ett motiv, gestaltat i det hårda arbetet. I ”Den första tegen” hyllas 

förfadern, men sorgen över att åkerfälten nu har fått förfalla är också tydlig. Allt har dock inte varit  

förgäves. Dikternas sista rader visar mannen den uppskattning som han förtjänar.

   Den klumpiga hackan, det tunga spettet, svälten och arbetet som fortfor både ”tidigt och sent” är 

alla inslag i texten som visar på de svårigheter, men samtidigt den stora bedriften i det tunga arbetet, 

som den magre mannen måste utföra. Just de ”envist jordfasta” stenarna står för det eviga hindret 

och motigheten i livsuppdraget, en naturkraft som ligger utanför honom själv. Arbetet innefattar 

allstå människans storhet i kontrast till  det omgärdande hårda.  De båda delarna av denna enhet 

förstärker varandra i dess samverkan; ju hårdare arbetet är desto större blir vidden av den lönlöshet 

som präglar  det,  och  ju  mindre  uppskattning  arbetaren  tilldelades  desto  mer  vill  poeten  hylla 

honom. Balgård ger följande kommentar till dikterna i Detta är mitt land: ”Detta är den norrländska 

torparklassen. Egentligen går det inte att bedriva jordbruk på de platser där dessa män har försökt,  

men de har ägnat sina liv åt  saken. Deras belöning är nästan ingen. Med sin drastiska dikt har 

Helmer Grundström ägnat dem ett tappert äreminne.”102

101Skum, s. 55, ”Den första tegen”, dikten återfinns i sin helhet i uppsatsens appendix.
102 Balgård, s. 244.
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I  Detta  är  mitt  land återfinns  en av  Grundströms mest  berömda dikter:  ”Langt  bort  i  väla”.103 

Balgård skriver att den har ”kommit att bli Grundströms särskilda signum inför eftervärlden”,  och 

menar att den består i ”hans sinnebild av skogslivets brustna trånad.”104 I dikten gestaltas också 

hopplösheten hemmavid, på ett för Grundström helt nytt, osminkat sätt:

Langt bort i helvitta,
langt nol i väla,
drar ja mitt dragspel
för värken i själa.

Bälgen ä sprucken.
Å sprucken ä själa.
Langt nol i helvitta.
Langt nol i väla.

Här skymtar kopplingen mellan människa och plats, som återfinns i stora delar av diktverket. Även 

hopplösheten speglas av diktjaget, genom omgivningen. Det betonas dels av placering ”langt nol i 

väla”,  men också av den omistliga dialekten.  Även detaljfattigdomen kan poängteras;  det  finns 

ingenting närvarande mer än ensamheten.  Liknelsen mellan människa och instrument är dock mer 

slående.  Ur  den spruckna själen  ljuder  klagande  toner.  Balgård  menar  även att  ”[a]v  de  enkla 

repriserna i versen understryks tillvarons upplevda enformighet och bristen på utvägar.”105 Valet att 

sätta punkt efter varje sats, i den andra halvan av dikten, gör också att prosodin blir släpig, och 

diktens  röst  tycks  sjunka  allt  djupare  ner  i  melankolin.  Allt  korrelerar  väl  med  den  hopplösa 

situationen.

En annan viktig aspekt i Grundströms diktning är kopplingen mellan natur och kärlek. Jag tänker 

först belysa den med ett utdrag ur ”I Abborrtjärns skog”:106

Anna, min Anna! Min kära, min kära!
Minns du vår sommar i Abborrtjärns skog?

[…]

Hörde du suset som över oss drog?
Åren må flykta. Men tiden må stanna.
Sommaren väntar i Abborrtjärns skog.

Återigen tecknar Grundström en bild ur minnet, och kopplar människan samman med platsen. Om 

”Anna” är verklig eller ej behöver inte ha en betydelse i detta fall, då kärleken till själva hembygden 

tycks vara poängen. Hon får stå för den romantiska aspekten i hemlängtan, men själva dragningen 

till naturen är evig. För en jämförelse i tid tänker jag kort återvända till  Där nere på jorden,  och 

därur lyfta fram ett par rader ur ”Under häggen”:107

103 Detta är mitt land, s. 22, ”Langt bort i väla”.
104 Balgård, s. 243.
105 Ibid.
106 Detta är mitt land, s. 20 ”I Abborrtjärns skog”, dikten återfinns i sin helhet i uppsatsens appendix.
107 Här nere på jorden, s. 15, ”Under häggen”, dikten återfinns i sin helhet i uppsatsens appendix.
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En kväll när häggen blommade
då satt jag under den
och såg dig gå din väg förbi
i sällskap med din vän.

[...]

Jag log och våren gav mig
sin gröna rikedom,
och över mig stod häggen

med tunga vita blom.
Jag log mot skyn och stjärnorna,
mot skogen och mot allt,
som smalt ihop och kysste mig
i form av din gestalt.
Och närmast hjärtat värmde
ditt ögas milda glans.
Jag såg den ej, men visste
att vackrare ej fanns.

Denna dikt gestaltar en slags metafysisk förening med naturen genom kärleken. Här är kvinnan än 

mer dunkelt  gestaltat;  hon har inget  namn,  och skymtas endast otydligt.  Tonen är drömsk,  och 

diktjaget befinner sig i början av en förvandling, kanske har han inte begripit dess innebörd ännu. 

En skillnad i  ”I  Abborrtjärns  skog” är  att  där  gestaltas  någonting svunnet  i  tiden.  Skeendet  är 

tydligare gestaltat, och diktjaget har större inblick i sitt förhållande till naturen; diktaren har mognat. 

Ett  annat  återkommande motiv i  Detta är  mitt  land  är  ingenmanslandet.  Det  tidigare så  vilsna 

tillståndet,  som hade  kännetecknat  Helmer  Grundströms  privatliv,  hade  övergått  i  en  självvald 

ensamhet, och en medföljande frihetskänsla.108 I många dikter i Detta är mitt land målas också en 

enslig landskapsbild upp. Balgård beskriver de som ”rapporter från civilisationens gräns, från de 

utmarker där människans närvaro upphör och vildheten tar vid, där enbart fyrfota djur och fågelarter 

har sin levnad.”109 De flesta sådana naturdikter saknar ett diktjag eller andra mänskliga gestalter. I 

”Jökelvakt”  finns  det  dock  ett  tydligt  subjekt  inlemmat  i  dikten,  ur  vars  blick  omgivningen 

beskrivs:110

På urtidsjökeln står jag här på vakt,
en evig utpost i en arktisk trakt.

Om tiden mörknar över gröna fjäll,
om norrskenshavet stiger varje kväll,
om natten fylls av polarrävens tjut
och vargens yl – jag står här som förut.

De naturbilder som återges av Grundström är ofta storslagna, men numer även kortfattat konkreta. 

108 Balgård, s. 208.
109 Balgård, s. 244.
110 Detta är mitt land, s. 37, ”Jökelvakt”.
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Följande rader kommer från ”Där bygden slutar”:111 

Här vakar uven,
här flyger korpen;

runt ödetorpen
står natten duven.

Han tycks nu vurma för de ensliga trakterna i norr, och kan ses sig själv stå mitt i dem, utan att  

rädas tanken. Hösten 1937 hade Grundström tillbringat nästan två månader i det fjällnära Saxnäs, 

och skriver själv om detta att: ”[j]ag har aldrig förut trivts så bra någonstans”112

  Vid denna tidpunkt  hade han visserligen  redan påbörjat  arbetet  med  Detta  är  mitt  land,  och 

dessutom skickat in manuset till Bonniers bokförlag.113 Manuset refuserades först, och det är oklart 

hur ”färdigt” bidraget var i förhållande till det senare slutresultatet.114 Klart är att han arbetade om 

verket, och tillförde mycket nytt material efter vistelsen i Saxnäs. Grundström skriver år 1938 om 

diktsamlingen att: ”[a]v dessa dikter har ungefär hälvten kommit på senvintern och förvåren. Jag 

har vänt tillbaka till mitt landskap på ett sätt som jag aldrig tidigare kunnat ana.”115 Under samma 

tid befann han sig i Stockholm, och skrev alltså många av dikterna på avstånd. Det var en svår tid  

för honom i staden där han känner sig inlåst. ”Den yttre etableringen föder en längtan bort från 

trygghet,  och  blir  en  påminnelse  om  ursprunget”  är  en  träffande  formulering  från  Balgård.116 

Grundström skriver  alltså  dikterna ur  hemlängtan,  liksom han under  tiden han författade  Skum 

längtade bort. ”Under nattliga vandringar i omgivningarna denna vinter skulle Helmer Grundströms 

norrländska diktning födas på allvar.” skriver Balgård.117 

En annan stor förändring i Helmer Grundströms liv hade också ägt rum sommaren 1938, ett år 

innan Detta är mitt land gavs ut. Helmer Grundström hade nämligen druckit alkohol, och helt vänt 

nykterhetsrörelsen ryggen. Om tiden efteråt skriver Balgård:

Högst tre veckor hade gått sedan Helmer Grundströms debut med spritflaskan, och han har redan införlivat den som ett 
naturligt inslag i sin tillvaro. Vad exemplet visar, är att han inom sig redan länge umgåtts med tankar om att ta detta  
steg.  Svårigheten  hade  varit  den  egna  livstraditionens  tyngd,  och  den  ansenliga  uppståndelse  som  avfallet  i 
nykteristkretsar skulle komma att medföra. Men den gamla kostymen hade definitivt blivit honom för trång, och han  
hade sprängt  den på det  uppseendeväckande sätt  som skett  vid festen för  Werner Oland [platsen för  Grundströms 
alkoholdebut].118

111 Detta är mitt land, s. 34, ”Där bygden slutar”, dikten återfinns i sin helhet i uppsatsens appendix.
112 Balgård, s. 220.
113 Ibid., s. 218.
114 Ibid., s. 219.
115 Ibid., s. 228.
116 Ibid.
117 Ibid.
118 Ibid., s. 233.
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Viljan att kunna dricka alkohol hade på sätt och vis märkts redan långt tidigare. I umgänge med 

andra författare, och i de resor och besök han företog sig, ställde nykterheten till med problem, då 

det räknades som asocialt att inte dricka.119 I och med primitivismens livsdyrkan fanns ett särskilt 

behov att gjuta in alkoholens njutningsfulla funktion i dikten. Redan i Skum hade Grundström lånat 

liknelsen av vin i sådana njutningsbilder, men som Balgård skriver ”får man se diktraderna mera 

som symboliskt uttryck för en ungdomlig hunger och törst, ty vinet i dikterna är helt smaklöst.”120 

En positiv attityd till festandet skildras däremot senare i ”I Båtas by” ur Detta är mitt land:121

Och vi var tre från Svanaby.
Hej hopp, ni Båtas drängar!
Möter ni opp med kniv och bly
vi svara med hårda slängar!

[...]

Det glänste om buteljens hals,
det skvalp i brännvinsdjupen.
Och någon stöp mitt i en vals
med nävtag hårt om strupen.

Båtas by nämndes också redan i Skum. Följande rader är ett utdrag ur ”En valborgsmässokväll...”122

Vi stodo tysta vid det öppna fönstret
och sågo eldarna vid Båtas by,
som flammade och brunno. Längst i väster
vid Riovaja tändes det en ny.

Det fanns ej någon plats för oss därborta.
Vi visste det, vi hade känt det förr.
Vi voro främlingar och hade aldrig
som gäster stigit inom deras dörr.

Dikterna  har  i  respektive  samling  påfallande  likheter,  men  skiljer  sig  väsentligt  i  stämning. 

Utgångspunkten i båda dessa fall utgör möjligheten av gästa en grannby. I den första dikten döms 

möjligheten till delaktighet dock ut som omöjlig, men i det andra fallet fullkomligt belägras festen 

av besökarna. Jag ser den senare versionen som ett direkt svar på den första. I den tidiga dikten 

finns ett tydligt utanförskap gestaltat. Den senare bygger på trygghet i hemmiljön. Stämningen kan 

tyckas vara hotfull, men byrivaliteten behöver inte vara alltför allvarligt menad. Försoningen blir  

det slutgiltiga, och för framtiden viktigaste, motivet i diktningen. 

   Värt att nämna är också att dessa ortsnamn förankrar dikterna i verkligheten, och förenar de 

fiktiva  gestalterna  med  faktiska  platser.  Detta  visar  på  ett  tydligt  sätt  hur  det  nämnda behovet 

Grundström känner av att dikta om sin hembygd tar sig uttryck.

119 Ibid., s. 162.
120 Ibid., s. 126.
121 Detta är mitt land, s. 7, ”I Båtas by”, dikten återfinns i sin helhet i uppsatsens appendix.
122 Skum, s. 47, ”En valborgsmässokväll...”, dikten återfinns i sin helhet i uppsatsens appendix.
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3. Slutord

3.1 Sammanfattning och diskussion
Jag har  i  min studie försökt  blottlägga  och utreda  ett  enskilt  temas  sammansättning genom att 

behandla olika inslag var för sig och återföra dessa till den tematiska helhetsbilden. Författarens syn 

på hembygden har varit mångtydig, enligt de biografiska utsagorna, och detta har även visat sig i de 

dikter, som han skrev. Jag har försökt översätta de olika känsloyttringar, som har gestaltats i texten i 

detta tematiska område, till  olika motiv.  Jag vill  skilja på dessa motiv och på författarens egna 

känslor inför hembygden. Mina antaganden utgår främst ifrån dikten, och stödjer sig på biografiska 

fakta, men jag vill därför inte sammanblanda verkligheten med litteraturen.

   De  huvudmotiv,  som  jag  har  urskiljt  i  diktverken,  har  varit  längtan,  flykt,  naturromantik, 

verklighetsbilden, hopplösheten, och slutligen försoningen. Dessa bildar motsatspar. Längtan och 

flykt kontrasterar varandra, liksom naturromantiken och verklighetsbilden står i motsatsförhållande 

till varandra, och så även angående hopplöshetskänslan i norr, samt försoningen med samma liv i 

armod och ensamhet. Detta vill jag säga beror på att varje motiv, liksom även temat i sin helhet, är 

indelat i två kontrasterande enheter, nämligen längtan efter ursprung och tillhörighet, samt behovet 

av att söka sig bort från det hem diktaren, då han träder fram i texten, kände till. Dessa motstridiga 

aspekter av samma helhet har yttrat sig, och konkretiserats på olika sätt, genom inslag i texten.

   Motivet naturromantik visar sig bland annat genom ensliga landskap, där moarna har intagit en 

speciell  roll,  men  även  i  samband  med  kärleksmöten.  Men  när  kvinnor  förekommer  i  dessa 

situationer förefaller de inte vara målet för passionen, utan verkar snarare tilldelas ett symboliskt 

värde. Detta förhållande är alltså en spegelvändning av det något vanligare greppet, att illustrera 

kärlek genom att låna analogier från naturen. Huvudsaken, i de dikter som jag har lyft fram, förblir 

känslorna riktade mot hembygden,  och dessa förverkligas i  dikten genom naturbilder.  Kärleken 

människorna emellan förstärker då endast dessa trånande känslor av rotlöshet och längtan. Med 

detta är det inte sagt att verklig kärlek inte yttrar sig i Grundströms texter, men får i detta urval en  

tillbakadragen roll. Längtan konkretiseras dock främst av stjärnhimlar och porlande vatten, vilka 

fungerar som portar till det förflutna, och utövar en dragningskraft på diktaren.

   Grundström har alltid intresserat sig för samhällsfrågor och en äkta gestaltning av livsvillkoren i 

norr. På grund av ett instängt litteraturklimat, och en tradition av att inte lämna ut befolkningen i 

tryck, hämmades dock denna drift under en lång tid.123 Detta är mitt land är ett första exempel på 

den diktning där författaren förmådde uttrycka sin inre vilja i skrift.

123 Se sidan 17 i denna uppsats, angående kontext.
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   Flykten  bestod alltså  innan dess  i  en rörelse  bort  från hemmet.  Den har,  vilket  jag tidigare 

argumenterat för, tjänat som en tillfällig distraktion från verkligheten, och får ses som ett skuggspel 

även  i  diktningen.124 De  dikter  som skrevs  i  denna  anda  har  varit  mindre  personliga,  mindre 

karakteristiskt skrivna,  och har betecknats som mer innehållslösa än i  de dikter  han vänder  sig 

hemåt. Då den första titeln i mitt urval representerar flytten, de två efterföljande verken beskriver 

vilsenheten, och den sista diktsamlingen utgör hemkomsten, anser jag cirkeln slutas i denna studie.

   På  följande  sätt  bildas  den  tematiska  strukturen  i  min  studie:  omgivande  alla  inslag,  som 

representerar samma storhet utan att representera sig själva, ligger det övergripande temat.125 Detta 

tema är inte påtagligt, utan skapas i tolkningen.126 Vidare är det avskiljt alla andra teman, och kan 

inte röra sig i andra områden.127 Det kan därför sägas utgöra det egna imaginära universum, som 

Richard har skrivit om.128 Temat hembygden i Grundströms diktning är huvudsakligen splittrat i två 

motstridiga enheter, vilket även visar sig på detaljnivå. Mellan temat och den påtagliga texten finns 

de motiv, som grundar sig på temat, och konkretiserar sig i inslagen.

3.2 Framtida forskning
Jag har inte uppmärksammat varje detalj i texterna, men de mest väsentliga idéer, som döljer sig 

bakom dessa detaljer, har jag försökt lyfta fram. Själva detaljerna har heller inte varit huvudsaken, 

utan tjänar snarare till att leda läsaren in i textens djupare skikt, vilket jag nämnde i uppsatsens 

inledning.129 Ett större urval dikter, eller fler inslag uppmärksammade, skulle dock möjligtvis kunna 

frilägga fler  motiv. En större detaljmängd skulle vidare kunna förstärka mina slutsatser, om det 

skulle  visa  sig  att  fler  inslag  pekade  i  samma  riktning.  Omvänt  skulle  ett  rikare  urval  kunna 

falsifiera mina påståenden, om fler drag i texten syftade på någonting annat, än de inslag som jag 

har  lyft  fram.  Detta  sagt  om urvalets  roll  för  analysen,  och  betydelsen  av  att  beakta  detaljers 

frekvens, vilket jag också nämnde i inledningen.130

   En annan möjlighet att vidareutveckla min studie är utföra en helt annorlunda tolkning av samma 

material. Då analysen grundar sig på en subjektiv tolkning, där intuitionen spelar en viktig roll,  

finns  det  en uppenbar  risk att  en annan tolkare skulle  dra olikartade slutsatser.  Jag har  av den 

anledningen särskilt beaktat biografiska källor, för att i den mån det går relatera analysen till den 

omkringliggande verkligheten, men utan avsikt att låta den utgöra en obestridlig sanning.

124 Se sidan 17 i denna uppsats.
125 Se sidan 5 i denna uppsats, angående Baumgartens definitioner.
126 Se sidan 7 i denna uppsats, angående Richards tematik.
127 Se sidan 5 i denna uppsats, angående Baumgartens definitioner.
128 Se sidan 7 i denna uppsats, angående Richards tematik.
129 Se sidan 6 i denna uppsats.
130 Ibid.
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5. Appendix

Ur: Skum

”Den första tegen”

Nu växer klövern frodig och tät på rutade 
åkerfält,

och rågen står hög med vajande ax vid blom-
mande dikesrenar,

där farfar svängde, mager av svält

ångande våt av svett

sin klumpiga hacka tida och sent och bröt med 
sitt tunga spett

i hårdnade skikt och bände det böjt mot envist 
jordfasta stenar.

I tidig otta gick lien vass i daggvått och magert

gräs

och långt inpå kvällarna höstetid ljöd slagornas 
dunk på logen.

Och stod han ibland vid svarv och fräs

och gjorde skålar och fat,

han visste att heder är strävsam flit och skam

är att kallas lat,

att jorden ger lön för mödans dag om blott man 
är jorden trogen.

Han slet och låg i, han frös och svalt, han dog 
och bäddades ner,

och nu är väl gamligen vorden stoft och ett

med den blanka mullen.

Han går ej längre omkring och ser

hur åkerns saftiga gräs

har vävt en matta av mjuk, grön färg över hem-
byns buktande näs;

och få av oss minnas väl gubben nu och få gå

dit bort till kullen.

Men verket står kvar – det växer än på farfars 
förstsådda teg.

Den är mera bördig och lucker nu, mer rik än 
de första åren.

Och någon går tryggt med tunga steg

i höstplöjd och harvad jord

och ser hur det växer och mumlar ibland ett 
gott, välsignat ord

och skördar om hösten och sår igen då vintern 
viker för våren.
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”Krämare”

De likna båda båda tvenne krämarjudar

som med sitt kräm gå ut att snärja själar,

och trotsigt vill jag håna dessa gudar

som göra oss till fångar och till trälar.

Den ene sig i himmelsk storhet skrudar

och lockar oss med jaspis och keruber;

den andre går i horn ludna hudar

och droppar avgrundsgift ur sina tuber.

Och det skall aldrig hända att jag faller

på knä för dem i ödmjukhet och ånger.

Förr må de spärra mig bak lås och galler

Och piska ur mig varje mänsklig gnista

Ur egna flöden välla mina sånger

och trotsets smädesdeg må bli min sista.

”En valborgsmässokväll...”

Vi stodo tysta vid det öppna fönstret

och sågo eldarna vid Båtas by,

som flammade och brunno. Längst i väster

vid Riovaja tändes det en ny.

Det fanns ej någon plats för oss därborta.

Vi visste det, vi hade känt det förr.

Vi voro främlingar och hade aldrig

som gäster stigit inom deras dörr.

Det var så ensamt. Hungern drev oss samman.

Vi bar det bättre då vi voro två.

Emedan oss fanns ingenting som skilde,
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och ingen annan kunde vi förstå.

Vi sågo på varandra och vi kände

en helig känsla genomila oss.

Jag lade armen om ditt liv. Då tändes

vår första kärleks vårkvällslika bloss.

Ur: Här nere på jorden

”Farväl till staden”

Farväl du stad, nu reser jag bort

från dig du larmande vän,

men trivs jag ej borta så ses vi väl

om några veckor igen!

Jag skall bort till de stora vattnens land,

till skogens och fjällens rike,

och du kan icke hålla mig kvar

hur mycket du än predike!

Bort, bort ifrån dina gators larm

och bilarnas myckna skrik,

till de vilda vattnens väldiga lek

och fåglarnas panmusik!

Och frågar du varför, så fråga då

den längtan som bor här inne.

Nu är den min herre. Jag följer den

med glatt och frimodigt sinne.

Och stad, när jag rest så hälsa till

en tös i ett söderhus

och säg att jag kommer säkert igen

från sommarens vita rus,

så vida jag icke förtrollad blir

av huldror uppe bland snåren
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och stannar som livstidsfånge kvar

de återstående åren.

Det kan ju hända att jag blir kvar

tills hösten drager förbi

och stormen spelar en käck och glad,

berusande melodi.

Då bryter jag upp och drager med den

mot sydliga latituder,

där färgen är mera brokig än här

och blodet hetare sjuder.

Men stad, när vintern står mörk och kall

över grånande mälarvik,

då träffas vi åter på Södermalm,

som förr på ett välkänt fik.

Då följas vi åt bortåt Stureplan

och bortåt Strandpromenaden

och lyfta på hatten för nattens tös,

den yngsta i syskonraden.

Till dess, du stad, så skiljes vi åt,

farväl du larmande vän!

En tid blir jag borta, men sedan ses

vi åter en dag igen.

Jag går till de stora vattnens land

med fjäll och böljande skogar,

där dansen går eggande sommarvarm

på skumma, timrade logar.
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”Under häggen”

En kväll när häggen blommade

då satt jag under den

och såg dig gå din väg förbi

i sällskap med din vän.

Det skymde och jag kunde

ej se ditt ögas glans,

men hörde att han sade

att vackrare ej fanns.

Allt blev så ljuvt och skymningen

gled över mig så mjukt.

Jag glömde nästan att mitt bröst

var rosslande och sjukt.

Jag log och våren gav mig

sin gröna rikedom,

och över mig stod häggen

med tunga vita blom.

Jag log mot skyn och stjärnorna,

mot skogen och mot allt,

som smalt ihop och kysste mig

i form av din gestalt.

Och närmast hjärtat värmde

ditt ögas milda glans.

Jag såg den ej, men visste

att vackrare ej fanns.
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”Här nere på jorden”

Du sade: >>Här nere på jorden

någonstans med dig vill jag bo.

Däruppe bland stjärnorna får ingen av oss ro.>>

Det var i första skymningen

vår första vår.

Jag strök förströdd min skälvande hand

försiktigt genom ditt hår.

Och framför oss lågo bergen

och alla olevda år.

Jag vandrar ofta i skymningen

till din grav och böjer mig ner

mot din vita kropp, som anad

mig tröst och hugsvalan ger.

Då böljar den mot mig med jordens doft

vår försa vår

och jag stryker förströdd min skälvande hand

försiktigt genom ditt hår.

Och bakom mig ligga bergen

och alla olevda år.
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Ur: Detta är mitt land

”I Båtas by”

Det var en kväll i Båtas by.

Det dansades på logen.

Fullmånen kröp bak snötung sky , (sic!)

och vargen tjöt i skogen.

Och vi var tre från Svanaby.

Hej hopp, ni Båtas drängar!

Möter ni opp med kniv och bly

vi svara med hårda slängar!

En lykta skalv i takets sparr,

en kutrygg strök fiolen.

Och flickans sko skrek högt av knarr

och dammet rök av kjolen.

Och vi var tre från Svanaby.

Hej hopp, ni Båtas gummor!

För er är rådligast att fly

med era magskinnstrummor!

Med vilda kvinnor hårt i famn

flög karar in mot vrårna.

Där byttes smekningar och namn

och trampades på tårna.

Och vi var tre från Svanaby.

Hej hopp, ni Båtas gubbar!

Varenda en av oss är kry

som färska tjärvedsstubbar!

37



Det glänste om buteljens hals,

det skvalp i brännvinsdjupen.

Och någon stöp mitt i en vals

med nävtag hårt om strupen.

Och vi var tre från Svanaby.

Hej hopp, ni Båtas jäntor!

Välkomna nästa måneny

till våra timmergläntor!

”I Abborrtjärns skog”

Anna, min Anna! Min kära, min kära!

Minns du vår sommar i Abborrtjärns skog?

Himlen var nära. Och mossan var nära.

Närmast var du, som kysste och log.

Somrar ha kommit, och somrar ha dragit

bort som den blåst som i tallarna drog.

Trofast i nöden varandra vi tagit

alltsen vår sommar i Abborrtjärns skog.

Anna, min kära! Min kära, min Anna!

Hörde du suset som över oss drog?

Åren må flykta. Men tiden må stanna.

Sommaren väntar i Abborrtjärns skog.
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”Där bygden slutar”

Här vakar uven,

här flyger korpen;

runt ödetorpen

står natten duven.

Här härskar skogen.

Här går ej plogen.

Bland skrovelbergen

går vilda räven.

Och tjärnets gädda

gör kast i säven.

Här slutar vägen.

Hit nå ej husen.

Här stryker vargen.

Här seglar gjusen.

Här går ej plogen.

Här härskar skogen.
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