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Skolläraren John Chronschough

Mången kallar en och annan medmänniska för ”en riktig Chron-
schough”, ett eernamn som alltså har blivit ett tillmäle, men
det är väl inte så många som använder detta tillmäle som vet

vem upphovsmannen är. Det var August Bondeson, hallänning, student
i Uppsala, läkare i Göteborg och en flitig författare, som stal tid från läkar-
kallet för att vara kulturhistorisk samlare och diktare. Han blev folkkär,
men det hindrar inte att landets folkskollärare läste första delen av mäs-
terverket Skollärare John Chronschoughs memoarer, 1897, med indigna-
tion och gick till öppet angrepp mot författaren. Men helt lugnt framma-
nade doktorn skollärarens ömma moder och lät henne ge svar på tal.
Från och med nu var Chronschough en figur som levde i det svenska
folkhjärtat.

En gång tillfrågades August Bondeson varför han skrev, och svaret
kom utan betänkande: ”Jo därför att det rogade mig!” Vad som roar en
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författare fortplantas lätt till läsaren. Man blir rörd och road närman läser
folkskollärarens minnen. Det är en tidsbild från senare hälen av ader-
tonhundratalet. Denna tidsbild är också en verklig bildningsroman, som
man skall tillägna sig med det rätta sinnelaget, ”with love and irony”,
skulle en engelsman säga. John Chronschough är en man som lever på
samma sätt som Don Quijote och Samuel Pickwick – en älskvärd, lite
löjlig människa, som vi inte kan låta bli att älska.

Klara ]ohansson, en svensk kritiker, som växte upp i samma land-
skap som August Bondeson, sade om honom detsamma som också gäl-
ler dennes främsta skapelse: ”Tryggare än han har ingen bygdens son
behållit rotfästet i hemjorden”. Orden ingick i en skildring av August Bon-
deson och hans verk som ingick iOrd och Bild 1906. Klarsynt insåg Klara
Johansson hur denne provinsielle hjälte hade blivit universell: ”Kanske
August Bondeson snart blir glömd,men John Chronschough skall lefva?”

Så är det nog. Jag känner bara till en annan karaktär i svensk litteratur
som på likadant sätt som Chronschough har blivit ett tillmäle – nämligen
Planertz, den kommunalanställde andligt fyrkantige ingenjören i Birger
Sjöbergs Kvartetten som sprängdes. När August Bondeson och Birger Sjö-
berg skrev sina storverk, grubblade man i vårt land över den svenska
folkkaraktären och det svenska folklynnet. Artiklar och böcker följde på
varandra. Men i det barbari som var fosterländskt har det dock visat sig
att Chronschough och Planertz är de mest helsvenska uppenbarelserna
– mycket mer än August Falk, Gösta Berling, Hans Alienus och allt vad
den svenska litteraturens hjältar heter, om man nu skall nämna några
namn.

Klara Johansson var inte så klarsynt – naturligt nog – att hon iakttog
Planertz betydelse, men det räckte gott och väl med att hon hyllade den
halländske pedagogen: ”Må andra folk pråla med sin Hamlet, sin Faust,
sin Don Quijote, sin Tartuffe – vi kunna utan blygsel peka på vår Chron-
schough.” Memoarerna blev två volymer, den första lite tjockare, den
andre lite smalare, och man beklagar att inte dessa goda ting blev tre.
August Bondeson samlade anteckningar och utkast till denna tredje del,
men om den känner vi inte mycket mer än vad som läses i andra de-
lens förord. Utgivaren August Bondeson tillämpar en pedagogs ord om
skalbaggen: ”Om man betraktar en skalbagge ofvanifrån, så sönderfaller
den i tre delar: caput, thorax och abdomen.” Första delen är caput (hu-
vudet), andra delen är thorax (bröstet), men den tredje delen, abdomen
(buken), hann mästaren aldrig fullborda. ]ag tänker mig att den handlar
om den tid då pedagogen blev en välmående landsortsuppfostrare. En-
ligt bevarade anteckningar och förberedelser till tredje delen skulle hans
karriär leda honom till riksdagshuset i huvudstaden.
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