Fredag 29 september 1 9 7 8

Fotografen Irma Psalmdiktaren med
slog till igen!
Vingåkersanknytning

Fröken Irma Andersson,
biblioteksbiträde i Katrineholm
under många år och numera
ordförande i kulturnämnden,
har "på gamla da'r" avslöjat
oanade talanger — som fotograf!
I fototävlingen "Den bästa
Katrineholmsbilden",
som
ordnades av kommunens informationstidning "Katrineholm", tog Irma första pris i färgfotoklassen. I somras "slog hon
till" med en pampig omslagsbild
på Gustaf Wetters minnesbok
om sörmländska låtar.
Att kommunen står som
utgivare av båda publikationerna förringar väl knappast
prestationerna? Och det stod oss
veterligt ingenting i tävlingsbestämmelserna om att kommunala förtroendepersoner inte
skulle få ställa upp...
Bästa svart-vita bilden i kommuntidningen togs av Göran
Lundh, Katrineholm, med en
bild på välbekanta Strykjärnet
på norr. De båda vinnarna får
Irma Andersson —
Time/Lifes fotobok, där de kan
inhämta ytterligare impulser i framgånsrik med kameden ädla fotokonsten.
Hur många bidrag som ran!
egentligen kom in till kommunens fototävling har vi inte lyck- ens "redaktion" får vi bara veta
ats utröna. På kommuntidning- att "det kom en del".

Namnet Samuel Hedborn känner
man ju bäst genom psalmboken.
Under många psalmer finns det
namnet. Men Hedborn var inte bara
psalmdiktare. Hans register var
stort, vilket man får bekräftat om
man studerar hans produktion.
Han avled 1849 och i början av 1850talet utgavs hans "Samlade skrifter" av skalden och litteraturhistorikern Atterbom, som varit'
Hedborns vän och diktarkamrat
sedan ungdomsåren.
Samlingen tillägnade Atterbom
greve Gustaf Trolle Bonde (blinde
excellensen).
Denna tillägnan är ett typiskt
exempel på den tidens underdåniga
artighet och smicker, som kom in i
bilden då det gällde att kontakta en
s.k. "överhetsperson". Atterbom
"fördristar sig" att "frambära"
samlingen "till den högsinnade ättlingen av en uråldrig drottsläkt,
vars kärlek för lärdom, vitterhet
och konst har, ifrån led till led, oförminskad gått i arv med förmågan
att uppmuntra och beskydda dem".
HEDBORN VILLE HA
GREVENS HJÄLP MOT
SOCKENBORNA.
När Samuel Hedborn avled, var
han kyrkoherde och prost i Askeryd
i Småland. I denna socken hade
Trolle Bonde godsbesittningar bl.a.
Bordsjö.
Det var naturligtvis inte obekant
för Hedborn att greven var en stor
mecenat och välgörare och trodde
väl därför att det gick att få hjälp i
alla situationer. Hedborn tillställde
därför greven ett brev i vilket han
klagade över att sockenborna inte
lämnade prästen vad han hade rätt
att fordra ifråga om naturaförmåner. Han uppräknar flera produkter, som han säger sig ha blivit lurad på. Om greven blev sött på den
ironiska tonen i brevet, vet man
inte. Brevet lämnades i varje fall
utan avseende. Så någon hjälp av
greven blev det inte i det fallet.
Däremot visade Trolle Bonde stor
välvilja mot Hedborns efterlämnade familj. Han ordnade så att den
fick ett hem på Bordsjö.
Hedborn hade gift sig med sin
företrädares änka Henrietta
Elenora Luthander. Hon hade tre
barn i sitt föregående äktenskap:
två döttrar och en son. I Hedborns
äktenskap föddes tre döttrar och en
son. Yngsta dottern avled vid späd
ålder.
ROSA HEDBORN
Hedborns älsklingsbarn var äldsta dottern Rose Angelique. Det bekymrade honom, att hans mer eller
mindre försupna adjunkter, som
kom och for hade ett gott öga till
flickan. Nu var det väl särskilt en,
som den sjuttonåriga flickan fattat
tycke för. Hon måste bort från
Askeryd.
I ett brev till vännen Atterbom våren 1840 skriver Hedborn att han
sänt sin unga dotter till Vingåker.
Där hade han en gammal väninna,
hos vilken flickan kunde få bo.
Väninnan bodde nära Skenäs och
var så gott som daglig gäst hos den
Oxenstiernska familjen. Där vore
en lämplig miljö för flickan.
DIKTEN "ROSAS VARAR".
Under Rosas vistelse i Vingåker

Prosten och psalmdiktaren Samuel Hedborn har bl.a.
skrivit en dikt om Skenäs

skrev fadern den tjugo verser långa
dikten "Rosas vårar". Då de sista
fem verserna handlar om Skenäs,
återges de här som ett litet bidrag
till den s.k. Skenäsdiktningen:
Är dig ej när ett arkadiskt land
(Skenäs)
där hinden slickar herdinnans
hand, där nymfens bild sig i
källan
lögar,
där häggen blommar i bäcken
snögar,
som fraktar godset till Kolsnarns strand.
Här ljödo toner förr natten
lång:
Två näktergalars (Creutz och
Gyllenborg) i växelsång,
än klara starka, än sakta
ljuva
och Jofurs örn och Cytheres
duva
här lyssnat, rörda på samma
gång.
Säg, har du aldrig en mollton
röjt,
liksom ett eko av Atis flöjt?
Bland dessa björkar, de höga,
stilla,
han ofta spelat för sin Camilla)
jag tänkte, ljudet i grottan
dröjt.
Här var det också, som våren
log,
när Oxenstierna till lyran
tog,
förtjust av dagen och sjöng
dess stunder:
och sjöng så länge, tills
den gick under
bland purpurskyar i västanskog.

Så mycket skönt! och vi suckar
du?
I minneslundar du vandrar ju,
i lindars skugga vid Diktens
källa,
med Melpomene och Gabriella:
och skön är våren: ja skönast
nu!
Av sista versen kan man få den
uppfattningen att Rosa vantrivdes i
Vingåker. Hur länge hon stannade i
socknen, känner jag inte till.
Atterbom sökte övertala Hedborn
att deltaga i Svenska Akademiens
pristävlan om en sång över Johan
Gabriel Oxenstierna. Enligt Atterbom skulle Hedborn ha stora förutsättningar bli uppmärksammad.
Det vore önskvärt att en större rättvisa vederfores en förtjänst som "i
dalens skugga drager sig undan för
den prunkande och larmande virtuoseriet".
För Hedborns del blev det dock
inget tävlingsdeltagande.
HJALMAR ANDERSSON
Källor: Samuel Johan Hedborns
Samlade skrifter utg. av Atterbom
1853, Torsten Fogelqvist: Samuel
Hedborn. En lyrikers livsöde 1937.
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