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Triologin om Risveden 
– en västsvensk obygd 
är färdigställd.

Den tredje boken är 
nu ute på bibliotek och 
lokala bokhandlare

– Vi är väldigt nöjda 
med resultatet. Böck-
erna har blivit bättre 
allteftersom, men 
någon fjärde del blir det 
inte, lovar författarna 
Bo Björklund och Karl-
Erik Andersson.

När den första boken om Ris-
veden var färdigställd 2001 
stod det klart att författarna 
hade underlag för en del två. 
Den släpptes strax före jul 
2006. Två år senare kommer 
Bo Björklund och Karl-Erik 
Andersson upp till redaktio-
nen med del tre.

– Nu har vi tömt alla arkiv 
på historier och fakta om Ris-
veden från inlandsisen och 
framåt. Det enda vi inte har 
berört är botanik och arkeo-
logi, men det får förbli ogjort 
för någon fjärde bok är inte 

aktuell, säger författarna.
Ambitionen var att doku-

mentera Risvedens historia. 
En utgående generations 
berättelser skulle tecknas ned. 
Andra anteckningar, doku-
ment och handlingar om vad 
som hänt i och runt skogarna 
skulle sammanställas för att 
ge en samlad bild av Risveden. 
Det slutade med tre böcker 
och totalt 816 sidor.

– Det har varit en otrolig 
resa. Vilka möten vi har gjort 
både med natur, människor 
och deras livsöden. Det känns 
så skönt att vi nu har lyckats 
samla allt i tre böcker. Det är 
inget skryt, men vi har gjort 
något väldigt värdefullt för 
kulturhistorien. Mycket av 
det som böckerna berättar 
hade aldrig blivit känt varken 
nu eller sen om vi inte tagit 
initiativ till detta, säger Bo 
Björklund.

Fullpackad
Den nya boken, del tre, 
består av 272 sidor med över 
300 illustrationer, skisser och 
foton. Fokuseringen ligger på 

gårdar, torp och som vanligt 
diverse spännande männis-
koöden.

– Den är fullpackad, men 
samtidigt den mest lättlästa. 
Vi har utvecklat språket och 
lagt ner mycket tid på att 
göra innehållet begripligt för 
gemene man, upplyser Bo 
Björklund.

Ett roligt innehåll är språ-
kets kulturminnen. Förfat-
tarna har fördjupat sig i orts-
namn, naturnamn och namn 
på olika platser.

– Vi vill ge en bakgrund 
till hur namnen har uppstått. 
Det gör vi i en något förenk-
lad form. För att gå till botten 
med varje namn krävs ännu 
mer seriös forskning, säger 
Bo Björklund.

Överraskningar
Boken innehåller också en 
del överraskningar, som 
berättelsen om författaren 
Georg Stousland. Han 
föddes norrman, men flyt-
tade 1909 till Gräfsnäs och 
teglevillan Hvidehus. Här 
skrev han flera stora draman 
bland annat Knut Kraft som 
hade premiär på Svenska 
Teatern i Stockholm 1923, 
men som lades ner redan den 
andra kvällen. Georgs rela-
tion till teaterledningen var 
ansträngd. Författarna till 
boken har kommit över en 
spännande brevkorrespondns 
mellan Georg Stousland och 
den svenske poeten Verner 
von Heidenstam.

– Personligen så tycker jag 
om det här inslaget. Det är 
inget man förväntar sig att få 
läsa om i en bok om Risveden, 

säger Bo Björklund.
De väldokumenterade 

böckerna om Risveden är 
redan idag värda sin vikt i 
guld ur kulturhistoriskt per-
spektiv, men det är inget mot 
vad de kommer att vara om låt 
oss säga 50 år.

– Redan idag har den yngre 
generationen svårt att förstå 
hur Sverige kunde vara ett 
u-land för bara 100 år sedan. 
Det är värt att påminna om 
den verklighet som våra för-
fäder levde i, säger Karl-Erik 
Andersson som har blivit 
mest berörd av skrönorna om 
de som bodde i jordstugor.

– Det var rimfrost på insi-
dan, elden hade slocknat och 
vattnet hade frusit. Tänk att 
vakna upp med dessa förut-
sättningar.

Bo Björklund har en annan 
favorit, som fått en särskild 
plats i hjärtat.

– Precis när vi var klara 
med den tredje boken får vi 
kontakt med en kvinna i Säve, 
Inger Svensson. Hon berät-
tade att hon tillbringat som-
rarna i Risveden som ung. 
Inger hade fina bilder och en 
suverän förmåga att uttrycka 
sig i skrift. Vi fick redigera om 
ett antal sidor för att få med 
det, fast det är inget vi någon-
sin kommer att ångra. Det 
lyfter boken ytterligare.

Författarna har under sina 
nästan tio år med bokskrivan-
det framför sig berikats med 
historier och skrönor från 
Risvedens inre.

– Det sägs att det var tack 
vare fattigdomen som folket 
överlevde i Risveden, annars 
hade de supit ihjäl sig, säger 

Karl-Erik Andersson och ler.
– Många äldre som bodde 

ute i stugorna hade dålig 
hygien. De var väldigt skitiga, 
men smutsen var inte bara på 
ont. Det var ett skydd också. 
När de gamle omhändertogs 
till ålderdomshem och tvät-

tades rena dog de ofta snabbt, 
berättar Bo Björklund.

Skröna eller sanning, tja 
det får läsaren bedöma.
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– Och nu lägger Bo Björklund och Karl-Erik Andersson ner pennan

FÖRFATTARNA
Karl-Erik Andersson
Ålder: 79
Yrke: Pensionär.
Bor: Alingsås.
Koppling till Risveden: Skogsvak-
tare i Risveden i 35 år. ”Jag lärde 
känna alla originalen i området och 
det har vi haft stor nytta av.”
Aktuell: En av författarna till de tre 
böckerna Risveden – en västsvensk 
obygds historia. Del 3 släpps nu.

Bo Björklund
Ålder: 68
Yrke: Pensionär.
Bor: Älvängen.
Koppling till Risveden: Uppväxt i 
Skogstorp, där han själv byggde hus 
och bosatte sig 1977-99.
Aktuell: En av författarna till de tre 
böckerna Risveden – en västsvensk 
obygds historia. Del 3 släpps nu. TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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40år40-ÅRSJUBILEUM!
Tiden går fort, som ni vet. I 40 år har Beijer varit hela Sveriges byggvaruhus. Nu 

vill vi fira åren som gått med dem som varit viktigast för oss – våra kunder. Dig 

alltså. Vi har nämligen många riktigt bra erbjudanden till dig. Välkommen in.
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Ek lamellparkett i 3-stav, lackat clickgolv med hög slitstyrka och 
kvalitet. Storlek: 14x188x2525 mm. Svensktillverkat. 
Ord. pris 319:- 
Kampanjen gäller fr o m 6 oktober t o m 15 november 2008.
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andra badrumsaccessoarer. Förutom att den tar 
bort risken för att borra hål i tätskikt är metoden 
suverän, eftersom du även kan ta bort eller fl ytta 
produkterna utan att det lämnar några spår.
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