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D et var ingen svartmålning av till-
ståndet i Sverige poeten Lars
Lundkvist gjorde när han publi-

cerade Berättelse från glesbygden re-
dan 1971 i sin diktsamling »Det gröna
ägget». Ödeläggelsen av Norrland hade
påbörjats sedan 60-talet. Lundkvist var
själv uppvuxen i »detta djävla Norr-
land», som han skriver i samma dikt:

Det är dags att packa ihop, fråga
kommunalmännen.
Samerna kan vi strunta i, dom har
ändå ingen talan.
Fråga prästen och mejeristen,
naturvårdare och gymnasister och
landshövdingen. 
Packa ihop och bygg ett museum! 
Sätt in den sista strömmingsfiskaren
och den sista hemmansägaren, den
sista lanthandeln  och den sista kon.
Sätt in den sista postbussen med sin
last av åldringar och sprit
och måla en tavla av regeringen på
Sven Duvas torp.
För visst är det sant att man på kans-
lihuset säger:
– Detta djälva Norrland!

Protesterna hade skallat på 1960-ta-
let när tömmandet av landets stora re-
surs Norrland började bli smärtsamt
tydligt. boken Vi flytt’ int’ med rappor-
ter från norrländska orter,
sammanställda av Siewert
Öholm och Lars Åberg,
kom 1970. Författare från
hela landet reste samtidigt
runt för att med egna ögon
se hur långt ödeläggelsen
fortgått. Jag var själv med i
en av grupperna som for
omkring och såg, ställde
frågor, lyssnade och fick
uppgivna uttryck för läget
och svar som osade av djä-
vulen i helvetet.

Vittnesmålen skrevs

ihop till en bok med sitt förfärande in-
nehåll som kom att heta just Detta djäv-
la Norrland efter Lars Lundkvists dikt.
Vad man fick se av en korkad planlägg-
ning och mänsklig misär fick mig att
tycka att de som bestämde i kommun
och stat var i full färd med att göra hela
Sverige till ett stort dårhus. Man var ef-
ter den resan inte sig själv. Man kände
inte igen vad man hade lärt sig som
barn. Om den egna moralen och sam-
hällsmoralen, medmänsklighet, rättvi-
sa, ersättning efter utfört arbete.

Nere på vägen står gubbarna kvar
och pratar, det är snart mörkt. – Så
här ska Sverige se ut just här, så här
ska vi bo. Det har domänverket och
vattenfallsstyrelsen bestämt, läns-
arkitekter och styrelseledamöter i
stora bolag.
Det har riksdag och statliga utskott
bestämt.
Det är bestämt!
Postlådan tickar fortfarande,
men den talar inte
svenska.
Den talar inte ens om Sverige.

Det är snart trettio år sedan. Rötterna
till dagens svåra arbetslöshet fanns här:
i kalhyggen, nedlagda jordbruk, skolor,
vårdinrättningar, butiker, industrier,
transportvägar; kort sagt utplåning.

Postlådan talar inte svenska och talar
inte ens om Sverige, skriver Lundkvist.
Det betyder i klartext att invånarna i
landets glesbygder har uppfattat påbud
och beslut som språkliga obegriplighe-
ter, gallimatias som inte känns igen som
svenska språkvanor anpassade till 
svenska förhållanden och svensk om-
sorg om folk i landet.

Då jag skriver detta ser jag i TV att
statsministern håller tal på en tribun
som har försetts med texten »Hela Sve-
rige ska leva!» Ordet hela understruket.
Efter fyrtio års förfall utlovas en sär-
skild »lantbruksutredning» som ska
tillsättas och få tio miljoner varje år till
glesbygder som under fyrtio år inte har
blivit mindre glesa.

Lars Lundkvists dikt inleds med att
gubbarna som står och pratar uppfattar
att brevlådan börjar ticka »svagt som ett
påfågelshjärta». Det finns idag varken
tid eller plats för nostalgi. Folk som är
förtvivlade och förbannade har bildat
»Folkrörelserådet». Vad kan man göra?
Tio miljoner är inte mycket med gles-
bygder från norr till söder.

Lars Lundkvist visar med sina dikter
på poesins motspråk till maktspråket
och myndighetstalet från maktens män;
då för tiden var det aldrig kvinnor. Men
det är framför allt inte kampdikter Lars
Lundkvist har skrivit och skriver i sina
dikter (femton diktsamlingar sedan
1950, i vår kommer en ny av honom, 70
år i mars.) Hans register är brett när han
skriver om nöden i Sverige och i värl-
den med diktaturer, våld, den vanliga
dödens sorg. Men ordet tacksamhet,
lyckan att få vara frisk, glädjen att vara
»ett litet och lyckligt barn» som så små-
ningom ska fylla tolv år och kan stava
till ordet kärlek. Lundkvist är vår ende
naivist  och magiker i litteraturen. Han
får ord och föremål att leva, vardags-
rummen blir förtrollade, hans lyrik har
den
svenska visans enkelhet och den euro-
peiska modernismens komplikationer
med mysterier i hans västerbottniska
ännu friska barndomsbilder och i da-
gens tekniska realiteter. Hans hjärta
dunkar av kärlek och ängslan, sorg och
tacksamhet.

Att läsa honom är en ren och skär
glädje. Gör det. Låna hans böcker på 
biblioteket och gå till bokhandeln. Där
på hyllorna finns medicin för kropp och
själ. Bra poesi är syskon med den goda
hälsan.

Mitt
lyriska

husapotek CCMM  vvoonn  SSeetthh

LLaarrss  LLuunnddkkvviisstt

GGuubbbbaarr  oocchh  ssttyyrreellsseeffoollkk

Snart ska ladugården ruttna och husen rasa ihop,
vägen ska växa igen och redskapen rosta. 
Snart ska åkrarna stå under vatten och ängen besås med skog.
Det ska bara finnas råttor kvar och en almanack.
Några mil härifrån ska affären stängas, biografen och caféet.
Apotekaren ska flytta söderut och slakteriet upphöra. Skolan och
sjukstugan är snart tomma, det finns varken barn eller läkare.
Det ska bara finnas ett ålderdomshem kvar och ett brunt kapell.

Lars Lundkvist , i medio av 1970-talet.
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