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Kanske förvånas en och annan i Skogshistoriska Sällskapet att en 
artikel om poesi här dyker upp. Men skogen är ju inte bara fakta. 
Till den hör ju också dofter, ljus, syner och människoöden.  
Sådant fängslar också skogsfolk. Poeten vill formulera det. 

B

Henning Hamilton är i skogliga kretsar allt för  
välkänd för att behöva någon närmare presentation. 
Han var chef för Sveriges Skogsvårdsförbund  
under tolv år fram till 1986 och tillika flitig  
författare med flera böcker om skogsbruk  
och landsbygdshistoria på sin digra meritlista. 

Diktaren på Dåres

yn Dåres (Dorris) ligger på 600 meters 
höjd över havet, en knapp mil norr 
om övre änden av Malgomaj. Sjön är 

en av våra vackraste. Från Vilhelmina slingrar 
den sig upp mot fjällvärlden, den är drygt 
fem mil lång, bara ett par kilometer bred. Ett 
stycke från de samlade gårdarna i Dåres ligger 
Brattängen. Länge fick man ta sig dit på en 
spångad stig över myrar och gles fjällskog. Mot 
nordväst väntar Marsfjällen. 

PÅ BRATTÄNGEN FÖDDES 1932 Bengt Hansson. 
Här avled han också våren 2007. Han var då 
okänd utanför Vilhelmina socken. Efter bysko-
lan följde skogs- och fabriksarbete. Redan i 
ungdomen hade Bengt poesin i tankarna. Det 
blev snart dikter som han omsorgsfullt skrev 
ner. Nästan allt låg samlat opublicerat när han 
oförmodat 75 år gammal gick bort. Han hade 
redan sorterat ut det han tyckte speglade hans 
liv. Med sonen Tordleif hade han funderat över 
möjligheten att få det publicerat. Han hade 

oförmodat avlidit under arbete med sonen på 
Brattängen. Tordleif tog nu itu med uppgiften. 
Rektorn och kulturmannen Bo Johansson i 
Vilhelmina hjälpte till. År 2010 blev en vacker 
bok tryckt och framlagd, 270 sidor dikter, 
illustrerad med Bengts egna, stämningsfulla 
fotobilder. Bokens titel kan förbrylla någon. 
”Över land färdas båten på männens axlar” 
(Ord & visor förlag, Skellefteå 2010). I skogs-
landet var det förr inte ovanligt att se en båt 
”buren på männens axlar” mellan fiskevattnen. 

EN BOKANMÄLAN AV FÖRFATTAREN och kultur-
skribenten Lennart Frick dök september 2011 
upp, ett helt uppslag i SvD. Han skriver:

Här träder en poet med ovanlig styrka och 
egenart fram i helfigur, han har gedigen livs-
erfarenhet och ett ytterligt välbalanserat lyriskt 
språk… Frick är förtrogen med dessa bygder. 
Hans förvåning över att detta märkliga livs-
verk förblivit okänt under diktarens hela liv  
är uppenbar.
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Om byn Dåres vet vi händelsevis en hel del. Den framstående och självlärde bygdes-
forskaren och etnologen Olof Petter Pettersson (1859–1944) har i detalj beskrivit de 
första nybyggarnas år i Dåres. Gustaf och Ingrid Arvidsson, bägge av samesläkt, tog sig 
våren 1837 med två småpojkar, en liten flicka och några kor upp längs Malgomaj och 
Stalonsjön. Där fann de mark som med tiden skulle bli Dåres by. De första veckorna fick 
alla övernatta under en ”kåtagran”. På 2048 tätt handskrivna sidor har Olof Petter sak-
kunnigt dokumenterat vad som följde. Utan fisknät och ripsnaror hade de inte överlevt. 
Efter åtta år blev nybygget med åker, äng och stuga insynat av länsman från Vilhelmina. 
Det blev nu ett skattlagt kronohemman. Gustaf blev skattebonde. Denna märkliga och 
spännande berättelse blev till slut boken ”Nybyggares dagliga leverne”. Vilhelmina 
kommun gav den år 2000 som milleniumgåva till alla sina innevånare. 

Som mest hade byn Dåres på 1930-talet sexton gårdar med tillsammans 150 inne-
vånare. Först 1937 kom landsvägen. Mjölkkrukor kunde nu hämtas med bil halv fem på 
morgonen. El kom först på 50-talet. Det var här och då som Bengt Hansson växte upp. 
En lärare berättar att han var en duktig elev, glad och livlig bland kamraterna. Som 
vuxen blev han mera tyst och fundersam – en diktare. 
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när gryningen omärkligt gled över kanten
men hade långt kvar in under träden
lyste stämpelbläckorna som ögon i barken
så var skogen redan full av ljud
timmersvansarnas sågande envetna brus
och yxornas skarpa skall 

går i ljudlös skog
eller hör han kättingarnas klirr och klang
när de kastas över lasset 
stockarnas skav och skruv
när björnbindslet spänns
medarnas gnid och gnör
när den massiva tyngden rör sig
timmerlasset är ett levande väsen

DE FLESTA BARN I TORP OCH SMÅBRUK norr-
över måste efter skolåren hjälpa till med 
försörjning och överlevnad. Pojkar fick följa 
fadern till vinterns skogsarbete. Så var det 
också för Bengt. Som fjortonåring, direkt 
efter konfirmationen, fick han ge sig ut i 
kyla och djupsnö. Med sågsvans och yxa 
blev det till en början ett alltför tungt ar-
bete. Bengt insåg efter en tid att skrivande 
och skogsarbete inte skulle gå ihop. Istället 
blev det industriarbete. Det var säkert inte 
inspirerande. Men det gav honom tid att 
tänka och skriva. De hårda åren i skogen 
gav starka intryck. Det här var åren efter 
kriget. Ännu gällde yxa, sågsvans och häst 
som drog lassen. Men snart, redan inne 
på 50-talet, väntade motorsåg och traktor. 
Snart blev sågsvansen skogshistoria.

POESI BÖR INTE STRÄCKLÄSAS SOM EN ROMAN. Varje dikt bör få sin tid att stillsamt sjunka ner  
i läsarens känsla, syn och fantasi. I Bengt Hanssons bok finns inga rubriker, inte ens komma- 
tecken. Här följer några godtyckligt valda utdrag som särskilt kan beröra skogsfolk. Först  
några strofer om småbruk och natur just vid odlingsgränsen och i en föränderlig tid:

Myrforhässjan skulle vara robust
fast i kroppen och stadig på benen
tåla regn snö och storm
vi kommer i tidig vinter
skrapar av det vita skalet
möts av sommardoft och gräsgrönska

nu är liens marker tysta
omvandlade omöjliga att känna igen
jag känner igen vattnets röst
det jollrar som ett barn porlar som skratt
mellan tuvor under nystan av vide

Rytmiskt strilade mjölken ner i stävan
någon ställde skidorna mot väggen  
och sopade av sig snön
det var så tyst att alla ljud blev tydliga
ibland hörde vi norrskenet spraka

Strax innan lommens rop
lägger du märke till tystnaden
blank som ett reningsbad
vattnet är stilla

Att vistas i myrlandet lång tid  
är att bli beroende
att vilja andas syrlig luft
och se ut över öppna avstånd
byta lä mot växlande vindar
bort från granskugga ut till  
tuvdunets mjuka ljus

stenarna ändrar sin berättelse
stigarna gör sig oläsliga
skog som motats bort kommer tillbaka
det blir kusligt tyst
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Lyftkroken lättåtkomlig satt i bältet
vi bankade loss stånkade och drog
hästen stod och lyssnade
varje moment hade sina ljud
björnar kättingar hakar och sprintar
bygga timmerlass krävde kunskap och övning

träden var oberäkneliga och farliga
den tunga upplegan blev en motkraft  
ändrade tyngdpunkt och fallriktning
vi brottades med jättarna innan de föll

efteråt drack de skopvis törstiga som hästar
och se en häst tömma en vattenhink
några kraftiga insugningar
vattnet bara försvann
det klang till i plåtbottnen

i  skymningen tog jag på mig skidorna och for hem
i översnöade osynliga spår
kläderna frös till plåtar
det skrapade och frasade
grå trötthet var allt som fanns kvar 

då hade stjärnorna börjat tändas
bleka innan dagen riktigt slocknat
när han stod hemma vid stallet och selade av
skulle väl också norrskenet brinna
fara över himlen likt fladdrande hästmanar

kaffepannan den sotiga husguden
står på klarning
kall pannkaka med smör
är ändå en liten fest
för en stund är man välsignad

BENGT VAR ÄLDST BLAND FYRA SYSKON. Det var farfar Fritiof som mot slutet av 1800-talet först kom 
upp till den plats som skulle bli Brattängen. Han röjde några hektar skog, bröt stubbar och sten, 
grävde upp potatisland, dikade för en slåtteräng. Han fick familj, byggde stuga och lagård. Bengts 
far Henfrid var händig och mångsidig. Vintertid gavs bara skogsarbete. Fadern var borta varhelst 
arbete bjöds. Moder Margit fanns alltid hemma. Hon sörjde för mat på bordet och barnens alla  
behov. Därtill för boskap och mjölkning. Bengt hade ett kärleksfullt förhållande till sin mor.

Kallgröt och uppstekt palt
gröten lade mor i uppkokt mjölk
palten kunde få en lätt mjölksås
potatislandet var tryggheten
och korna i lagårn

Luften har sparat din röst åt mig
vet du om att dina steg finns kvar i marken
med hjälp av minnets slagruta

blir du när som helst närvarande 
hennes möda finns inte bokförd och summerad
hon bar den i sin förlorade hörsel  
och sina utslitna höfter
vardagen har också ett valspråk
arbete är att ta sig igenom
lönen kan vara att orka

När min mor berättar om att  
vara tolvårig piga
kan jag inte låta bli att fråga mig
varför Gud vände henne ryggen
hon var ju bara ett barn
drevs från hemmet av hunger  
och fattigdom
ty nöden har ingen lag nöden  
känner ingen rättvisa
en dag sprang hon hem genom skogen
det mesta var skog
det enda var tunna stigar  
mellan träden
hon tiggde och bad men  
hämtades tillbaka
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