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Om jag hade en medalj, skulle jag ge den åt fröken Erlandson.  

Ty så heter lärarinnan som varit präst i storskogen, skjutit ormar, sprängt sten 

och gjort obygden till en lustgård. Men jag får aldrig någon medalj – och 

förresten skulle fröken Erlandson inte bry sig om en sådan fåfänglighet. Hon har 

gjort sitt för att få ro i själen. Och sen är hon nöjd.  

Jag träffade henne i Rågåker, som är en minnesrik ort just där Tunaslätten börjar 

klättra upp i sellnäsbergen. Den begynnande obygdens första utpost finns i 

fröken Erlandsons trädgård. Om så inte varit, skulle hon aldrig ha hamnat här. 

Fröken Erlandson måste nämligen, alltid ha något att besegra. Två stenbackar har 

hon tagit bukt på förut – det här är den tredje och sista, ty nu är fröken 

Erlandson åttiosex år. 

Sätt sig i länsstolen nu, fröken Erlandson, och njut av julbrasan! Jag tror det är 

Fjällbräcka, som sticker upp ute i täppan! 

Och jag tror att härbret är från 1760! 

Fröken Erlandson ler förstrött. Den där tavlan, säger hon – jag har målat alla 

tavlorna själv – det är ett motiv från Fullen, skogen där jag brottades med 

ensamheten och obygden tills jag blev hård. 

Vet ni vad det vill säga att vara lärarinna i obygden? Man är ung, men man är för 

fin för en duktig skogspojke och ingenting att ha för en herreman. Och så blir 

man ensam. Jag fyllde min ensamhet med att måla tavlor. Det är förresten ett 

bra sätt. En gång såg jag en nummerhäst med gråt i ögonen och jag glömde det 

aldrig. Jag drömde bara om att kunna måla en nummerhäst. Under examen på 

folkskollärarinneseminariet i Skara hade jag ett par teckningar framme. 

Biskopen var med och efter examens slut frågade hans högvördighet med hög 

röst, vilken av eleverna det var som bar namnet Erlandson.  

Jag förfärades och ville sjunka genom golvet, men fick en knuff i ryggen och for 

upp. Du skall bli konstnärinna, förklarade biskopen högtidligt, men det ville inte 

rektor Klevbeck.  

Det var de fruktansvärda åren 67 – 68. Jag hade svält mig fram, men vi var tio 

syskon hemma och jag var van vid nöden. Jag sändes till min första plats, ett 

bränneri vid Stora Lund. Det året genomlevde jag livets elände. Torparnas barn 

hade inte kläder och ingenting att äta. Råttorna kom i härar från de barskrapade 

torparstugorna till sockenstugan och vädrade kalas hos den nya lärarinnan.   

Jag hängde min brödkorg i taket och kunde med yttersta nöd värna talgljuset, 

som jag bar i handen.  



Så började jag, men jag visste inte av något annat. På hösten fick jag en flickklass 

i Vänersborg. Det var underbart. Lönen var visserligen 300 om året, det blev en 

krona om dagen, men ingen krona under 65 dagar och jag skulle hålla mig rum, 

lyse och ved.  

En vacker dag kom det brev från brukspatron Lagergren på Kloster. Han hade tre 

lärarinnor från Skara förut och nu ville han ha den fjärde till sitt nyinköpta bruk, 

Edsken. Jag fick vackert betyg, tog tåget till Stockholm och båten till Gävle och på 

Robertsholm station stod inspektorn på Edsken och väntade med häst och vagn.  

Edsken var ett uråldrigt bruk och gränsen mellan Gästrikland och Dalarna gick 

mitt igenom det. Jag är säker på att skolan, ett stort hus där fyra familjer bodde, 

låg i Torsåkers socken. På masugnsbacken låg den stora gamla ångpannan kvar 

som minne efter bessemerblåsningen, flyttad till Sandviken. 

Skolsalen låg åt skogen och barnen satt i ring kring eldstaden med skrivtavlan, 

psalmboken och katekesen i knät, alldeles som under min företrädares, den 

gamle Knekt Melbas tid. Jag bad brukspatron Lagergren om skolbänkar och han 

sade inte nej. jag ritade den och gubben Hedman snickrade dem. ibland hade jag 

upp till sjuttiofem barn. Lönen var också 400. Skogen var full av vilt och bössan 

satt på väggen. Sjön var full av fisk, det var bara att lägga ut och dra upp ett kok 

abborrar. Och kräftorna kom snällt mot torrvedsblossen.  

Under sådana förhållanden skulle jag bli rik! 

Edsken hade en förnämlig befolkning, en gammal svensk bruksstam. Jag minns 

vandringarna till Torsåkers kyrka i deras sällskap. Vi började kyrkogången klockan 

5 på morgonen för att hinna fram till sammanringningen. Det var fromma och 

visa män och kvinnor som skred högtidligt svartklädda genom skogen. Man 

berättade om livet på bruket. En son till Jonsbo far hade stått vid malmkrossen. 

Det var en ung och glad pojke. När han skulle sparka ner en sten, drogs han in i 

krossen och var borta. Kyrkfolket teg och tänkte. Livet var ovisst, men döden var 

säker. Man måste vara beredd. Jag tänkte på det där, tills jag själv mötte vår 

Herre och så blev jag präst på bruket. Var söndag läste jag en predikan i 

skolsalen. Psalmerna sjöng vi till psalmodikon, sen till ett dragspel, som jag köpte 

för 40 kronor och som pastor Stillmark välsignade. 

1871 kom olyckan över bruket. Det var en smällkall natt, när man kom och 

ropade att hyttan brann. Alla kvinnor ställde sig i vattenarmen. De röda 

flammorna flåsade över skogen. Underliga ljud flög och som ropande fåglar i 

luften. Kjolarna frös till is. Det var duktigt folk och ingen blev sjuk.  

Hyttan restes igen. Kolkörare med vita tänder i sotiga ansikten och med stybben 

glittrande i pannluggen kom i långa karavaner och tittade snett på malmkörarna 

från Bispberg och Norberg. Malmen togs också på pråmar, som lade till med 

ångarna Ellen och Gustaf vid Glaså, där smeden Hedmarks hustru drev handel. 

Glaså var en märklig ort, hamnstad och slutpunkt för järnbanan från Örlaxbo. 

Banan lutade ner mot hamnen. Uppför fick man frakta trallorna med häst, men 



utför gick det för glatta livet. Smeden Edlunds August var bromsare. En 

midsommar skulle han skjutsa sin mor, en smeddotter och en fäbodkulla ner till 

Glaså. För första gången i sitt liv tappade August bromsspaken. Det gick med 

fruktansvärd fart och de fyra såg med förfäran, hur vagnen rasade rakt mot en 

rälsvagn, som stod lastad därnere. Fäbodkullan kastade sig av och satte sig galant 

i backen. Edlunds mor slog ihjäl sig och de andra gick det si och så med. Den 

midsommaren var det ingen fiollåt vid majstången.  

För att förströ mig började jag odla upp stenbacken utanför skolan. Jag lade en 

mur av stenblock och bar jord innanför. Det växte utmärkt i solskottet, jag sköt 

de meterlånga ormarna som frodades i mängder i Edsken, och jag bröt mer mark 

tills varje barn fick en ruta att så och skörda på. När prästen kom, frågade han 

vad jag hade använt för domkraft att få upp stenmuren med och då måste jag 

visa mina armar. Det kom en silverkanna från Torsåkers hushållningsgille. Kannan 

finns kvar, men min odling, som tog åtta långa år, den är borta nu. Kolhuset är 

också borta. Det strök med när hyttan brann för andra gången. Och så vart det så 

småningom tyst vid Edsken. Jonsbo Stava och Augusta Forsell gick en höst och 

tittade in i den nerblåsta hyttan och då gick där en liten gubbe med vitt skägg och 

grå luva och sysslade med slaggen. Ännu efter brukets fall var lyckan bofast där. 

Ty jag tror på den lille gubben, jag, som själv sett honom med grå rock och stora 

vantar tassa i det nyfallna lönnlövet.  

Skolan i Edsken var slut. Jag skulle inte få flytta från Torsåker. Det fanns nämligen 

en stenbacke kring skolan i Barkhyttan att bryta upp. Men Karls far och Wilhelm 

Berg från Myckelbyn kom och förklarade att där fanns en ännu större stenbacke 

– och så for jag dit. Jag kunde inte söka, ty jag hade inget prästbetyg. 

Så började jag i Myckelbyn och höll på i tjugofem år. Stensprängar Per kostade 

jag själv på, men krutet fick jag gratis av Källström på Källsbyn, han hade gott om 

den varan. Flyttblocken, som låg som stora hus utanför fönstren, fick jag så 

småningom bukt med. I den djupa dalen nedanför hade barnen och jag på 

lekrasterna vräkt en del, men det förslog inte. En vår bjöd jag alla bönderna hem 

till skolan på valborgsmässa. De förstod nog – och tog med sig var sitt järnspett. I 

de stora groparna körde de sedan 1.200 hästlass jord från allmänningen vid 

Amungen och sen körde de hundra lass matjord ovanpå. Det var vid skolan. Ett 

stycke nedanför skänkte brukspatron Lagergren ett stycke jord från en 

landbogård. Och så fick även här barnen sina land, där vi drog upp de förädlade 

äppelträd, som var och en av skolbarnen fick med sig hem. Prosten Montan, 

idealet för en präst, älskad och aktad av oss alla, skaffade ympkvistar och vi 

ympade Sävstaholm och klarastrakan på samma stam, så som jag gjort det här. 

Se, när man får sig något anförtrott, ska man sköta det så att det blir ädel skörd.  

Det må gälla träd, jord eller människor. Nu äro träden stora och har burit frukt. 

Mina lärjungar äro också stora – men där är det svårare att se frukt. I fyrtio år har 

jag varit lärarinna. Inte en enda dag har jag varit sjukskriven. När min skoltid var 



ute, kunde jag ju inte slå mig i ro vid så unga år. Och så tog jag hand om den här 

stenbacken. Vi ha två tunnland jord och två kor. Jag säger vi, ty Maria har stått 

vid min sida i fyrtiosex år. Vi har aldrig grälat, därtill ha vi haft alldeles för mycket 

att göra. Förresten bör man tiga, när något är i olag. Den starkaste, den ger efter, 

sa Lilla Bergs far. 

Och tavlorna? 

Jag målar alltjämt, som Ni ser. Det här är Jans i Myckelby och det här är Husby 

med den nya fina bron. Handen har darrat lite. Det är ålderdomen – eller kanske 

det är minnena… 

När fröken Erlandson kommit så långt, stannar en bil vid grinden och en elegant 

herre stiger ut. Det är John Andersson, masmästarson från Edsken, numera 

häradshövding i Colorado. Han har inte glömt Fullen för Rio Grande och han 

minns gott fröken Erlandsons avkedsord vid sista examen i Edsken: ”Om jag hade 

råd, så skulle jag hjälpa dig, Anders Johan!” De orden ha gjort Anders Johan till 

lagkarl i Colorado.  

Och nu har han kommit för att tacka sin lärarinna. 

Det glänser något i fröken Erlandsons ögon. Det ser ut som äkta pärlor. 

Sannerligen, sannerligen, säger hon med en stämma som en profet, den som sår 

och tror, han får en gång se skörden… Maria! Kom in med kaffet! 

 

 

 

En tavla av Edskens skolhus skänkte fr. E. till skräddar Gustaf i 

Väster- eller Österbyn. 

(= Fästmannen, enl. Anna N. och Matilda E.) 

= Kolköraren, tavla av fr. E. 

 

 

 

 

 

 

 

 


