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D et var år 1983. Jag arbetade
med en bokklubb hos Bra
Böcker som kallades för Bra

Lyrik, och det var just det vi gjorde:
spred ut bra lyrik i stora upplagor. Som
redaktör hade jag Bra Böckers massiva
marknadsstöd i ryggen och därtill förla-
gets då för tiden mångkulturella karak-
tär med den stora bokklubben jämte de
mindre som Bra Klassiker och Bra Ly-
rik. Det var innan förlaget maldes ner
till en koncern som idag arbetar med an-
dra produkter.

Sven Gunnar Särman var förlagschef
under ägaren Rolf Janson. Särman är en
genial journalist och han var Bra Böck-
ers stora lycka. När han försvann börja-
de allt elände som ledde till Bra Böck-
ers kris och försäljning. När Särman
slutade rekryterade man ny personal
som på sin höjd läste böcker som de fick
i julklapp.

Sven Gunnar Särmans redaktions-
rum var en mötesplats för kreativa män-
niskor från hela landet och av alla sorter
som inbjöds eller själva hörde av sig.
Min första arbetsdag såg jag en tavla på
väggen med en inramad vers av Alf
Henrikson, texten blixtrade rakt in i
skallen på mig:

»Livet», sa bokförläggaren, »är en
strid.
Jag anlitar endast folk som inte har
tid.
Om jag anlitar folk som har gott om
tid är det klippt.
Då kommer det aldrig fram några
manuskript.»
(I »Tidernas framfart»)

Vid en arbetslunch på Bra Böcker i
Höganäs med Rolf Janson som värd
hade jag nöjet att sitta mitt emot denne
mästare i verskonsten och läste upp ra-
derna ur minnet. Han svarade: »Ja, det
var ordagrant vad Adam Helms sa till
mig: ’Jag anlitar endast folk som inte
har tid!’.» Adam Helms (1904–80) var
en dansk-svensk bokförläggare som
åren 1944–71 var chef för bokförlaget
Forum. År 1971 grundade han bokför-
laget Trevi.

Det är fruktansvärt sant. Skrivande
människor med gott om tid kan i lugn
och ro fortsätta att ha gott om tid. Erbju-
danden om jobb kommer så sällan som

de önskar eller beklagar utan att de gör
så mycket åt det. Den som är lat kan
fortsätta att vegetera. Redaktören säger:
»Jag ringer upp Kalle Kula, han har vis-
serligen aldrig tid, men jag får en bra
grej om några dar.»

Är det en orättvis ordning? Nej, den

är rättvis. Det ska löna sig att arbeta, en
vettig tanke i vårt arma land med en för-
lamande arbetslöshet som äter upp våra
resurser. Hos människor med orderbo-
ken full ringer telefonen alltid, om det
blir tyst några minuter hör datorskär-
men och Fax av sig. Brev skrivs sällan:

Mitt
lyriska

husapotek CCMM  vvoonn  SSeetthh

AAll ff   HHeennrr iikkssoonn  

DDee  llaattaa  oocchh  ff ll ii ttiiggaa

De som skriver rätten och lagarna
arbetar mest om dagarna.

De som drabbas av lagen och rätterna
arbetar oftast om nätterna.

(Alf Henrikson i »Otakt» i samlingsvolymen »Tidernas framfart», Bra Lyrik 1988)
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det är väl därför vanligt brevporto för 20
gram kommer att kosta minst femtio
kronor, annars går Posten inte runt.

Adam Helms och Alf Henrikson slet
båda hårt och blev ändå gamla män. De
hade genomskådat den engelske lorden
Chesterfields ord från 1700-talet:»Ju
mindre man har att göra, desto mindre
tid har man för att göra det» som är en
lat människas situation. (Citatet finns i
Olle Hammarlunds samling citat, »Lil-
la klokboken», 1973.)

Uppslag ger uppslag, idéer befruktar
varandra, folk med hjärta och hjärna
som är öppna som vändkorsen till fot-
bollsparken i Ljungskile råkar aldrig ut
för lättjans självmål. En uppfinnare
kommer på en ny idé när han kör fast i
en gammal tanke. Men ur ingenting
kommer ingenting.

Alf Henrikson gav tidningsläsarna
av Dagens Nyheter något att bita i redan
till morgonkaffet med sina kluriga
dagsverser; de kan ofta idag läsas cite-
rade i dödsannonser:

Ibland liksom hejdar sig tiden ett
slag
och någonting alldeles oväntat
sker.
Världen förändrar sig varje dag
men ibland blir den aldrig
densamma mer.
(»Vid Jolos död», 1974. I »Tidernas
framfart»).

Alf Henrikson (1905–1995) skrev
om antikens historier och svensk histo-
ria, kinesisk historia, Nordens historia,
biblisk historia, bysantinsk historia och
mycket annat; han blev själv historia
och kunde i sin lärdom säga:»Ju mer
jag lär mig, desto bättre begriper jag hur
oändligt lite jag vet.»

Han skrev att »Alfabetets använd-
ning anar aporna aldrig» och Björn
Berg ritade som så ofta, han skrev dra-
matik och vers, sagor och »En upp-
slagsbok A–Ö». En ung journalist,
Gunnar Arvidsson, som långt senare
gick till televisionen, minns att han
mötte honom i en korridor på Dagens
Nyheter:»Alf sa till mig att det inte
skrivits ett ord av värde sedan Gamla
och Nya Testamentet.»

Men det var väl att ta i. Han demen-
terade själv förhållandet med sina

hundratals böcker i många ämnen. Till
skillnad från dagens poeter skrev han
rimmad vers som hade den fördelen att
folk bättre kom ihåg orden än om de va-
rit på fri vers. Han skrev om den saken i
efterordet till sin samlingsvolym »Ti-
dernas framfart» och menade att »rim-
merier kan ha stor genomslagskraft. Att
säga saker på vers och inte på prosa är
alltså inte nödvändigtvis så dumt och
löjligt och opraktiskt som man någon
gång kan få för sig att tycka. Ett och an-
nat fastnar faktiskt ordagrant i en och
annan läsares minne och kan hålla sig
kvar där i årtionden, något som journa-
listik på prosa mer sällan gör.»

Den som mest skriver orimmad vers,
som jag själv, måste motvilligt instäm-
ma, ty inte många kan i dag efter uppre-
pade läsningar av orimmade dikter se-
dan citera två på varann följande rader.
»Någonstans inom oss är vi alltid till-
samman» kan de flesta utantill, men hur
lyder fortsättningen? Svårt att svara på,
ty nästa rad är orimmad! Det ska vara
rim som krokar i varann för att man ska
komma ihåg, tyckte Alf.

Poesin finns i vardagens trivialiteter
och glädjeämnen. Han deltog och drog
slutsatser och ägde en humor som kryd-
dade husmanskosten. Man ville att han
skulle efterträda Piraten i Gastronomis-
ka Akademien. Han svarade:»Jag kan
inget om mat, men äta middag kan jag
ju.» Så typiskt för en man som sagt om
sina småländska föräldrar: »Far var en
vettig människa och mor var klok.»
Med rubriken »Människolott» kunde
man tro att han ville koppla in sig på
kraftledningen till Ödesmättat och Stor
Centrallyrik, som de gamla mästarna
gjorde. Men icke så! De fyra raderna i
den korta versen blev i hans egen anda:

Mannen från Hökarängen
suckade stilla och sa:
»Min fr u äter skorpor i sängen.
Annars är allting bra.»
(»Tidernas framfart»)

Carl von Seth

(Carl Magnus von Seth är poet och radio-
man och bor på Romeleåsen i Skåne. Han har
skrivit närmare tjugo diktsamlingar och ett par
romaner, några barnböcker och radiopjäser.
Han var redaktör för bokklubben »Bra Lyrik»
1983–1989.)
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Helt ny bok 
om syndrom!

• Boken ”Mannen bakom syndro-
met” har fått  en helt ny efterföljare:
”Kvinnorna och  männen bakom
syndromen” med 70 artiklar som
publicerats i Läkartidningen under
perioden 1990–1996.Den tar upp
namn som Asperger, Bichat, Fan-
coni och  Waldenström. Här finns
också män  ”bakom metoden”, ex-
empelvis Doppler och Röntgen.

• Denna nya bok omfattar 248 sidor
och är rikt illustrerad, även med
färgbilder. Därtill finns en samman-
ställning (i förminskat utförande) av
de uppskattade tidningsomslag
som hör till serien. Priset är 190 kro-
nor + porto (60 kronor).

---------------------------------------------
Beställ här:

........ ex ”Kvinnorna och männen
bakom syndromen” à 190 kronor +
porto. 
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Insändes till Läkartidningen, 
Box 5603, 114 86 Stockholm.

Telefax 08-20 76 19


