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Boråsförfattare

David Nordenström
– sagoberättaren som väckte debatt i sedesamma kretsar

Namnet David Nordenström kan skymta förbi 
ibland för den som studerar antikvariatens utbud. 
Sin storhetstid hade han på 1950-talet, då tre 
böcker kom från hans penna och skrivmaskin.

Han föddes i Stockholm den 8 februari 1905, 
men hade gott västgötapåbrå. Föräldrarna hade 
brukat gårdar i Svenljunga. Till Borås kom han 
1935 och vistades här till sin död den 2 oktober 
1979.

Nordenström medverkade i flera tidningar 
(signaturen d’Eném) med kåserier och artiklar. I 
Borås-Julen 1953 har han exempelvis en saga. Han 
hade annars sin huvudsakliga försörjning som 
annonskonsulent på Sjuhäradsbygdens Tidning.

Prinsessan i vattentornet
Av hans utgivna böcker är det Prinsessan i vattentornet som väckt störst 
uppmärksamhet och tryckts i flera upplagor – den första 1951. Den 
innehåller nio sagor. Handlingen är huvudsakligen förlagd till vattentornet 
på Kvarnbacken i Borås – författaren bodde i närheten – och till platser 
däromkring. I en av sagorna har författaren flätat in en berättelse om hur 
ett barn blir till. Detta väckte förstås uppmärksamhet på sina håll och krav 
på strykningar framfördes. Så här låter det:

Och en månskensnatt var de vid Fiskdammen och badade och låg där 
sen bland blommorna på stranden och smekte varann medan de torkade. 
Vattenandar och älvor dansade som dimslöjor omkring dem. Syrsorna 
och nattfåglar spelade. Och som blommorna runt omkring dem fröade 
av sej och befruktade varann så att det skulle bli fler blommor befruktade 
prinsen prinsessan. Fröet eller frukten som prinsessan fått av prinsen var 
kvar och växte så småningom i hennes mage tills den blev så stor att 
hon måste ha en mammakappa, precis som alla andra mammor innan 
de blir mamma.  Och efter nio månader kom frukten eller bebin ut 
genom springan under prinsessans mage, samma väg som prinsen med 
sin motsvarande del befruktat henne.

David Nordenström
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Svensk Skoltidning var på sin tid bekymrad över den första boken om 
sexualupplysning för små barn:

Man får hoppas att både föräldrar och lärare läser igenom boken innan 
de sätter den i händerna på barn före puberteten.

Bakgrunden till boken var att Nordenström berättade sagor för de egna 
barnen. Sonen läste upp en saga i skolan och kamraterna frågade efter 
fler. Så småningom föll det sig naturligt att skriva ned dem i bokform. 
Försäljningen skedde i början genom dörrknackning, men så småningom 
blev det distribution genom ett stockholmsföretag. Sex upplagor trycktes 
och flera tusen exemplar såldes.

I boken finns också berättelser om Trollen i Gyltas grotta, Trollmor i 
Tokarpsberg och om Lillprinsen och Lillprinsessan i vattentornet. De sistnämnda 
är telningar till det uppmärksammade kärleksparet vid Fiskdammen.

Bunny blir relegerad
Nästa bok handlar om Bunny, en ung flicka, som tidigare förekommit 
i kortare skildringar i tidningar. Hon blev huvudperson i en egen bok 
från 1954. Hon vistas på husmorsskola och träffar en pojke från orten; 
tycke uppstår. Handlingen är trevligt skriven och läsvärd än idag. Inga 
moraliserande inlägg. Även i denna berättelse slutar det med bad utan 
baddräkt och nakna kroppar som torkar i solen – inget mer. Naturligtvis 
upptäcks de unga och det slutar med relegering, men hon är inte ledsen för 
det. Det blir ett lyckligt slut.

Likör
En tredje bok blev det också, 1955. Den heter Likör och innehåller ett 
skådespel i romanform. Det ger en psykologisk förklaring till varför en 
alkoholist super. Skådespelet var ursprungligen skrivet som pjäs, och fick 
pris i en riksomfattande tävling.

Nordenströms 
tre böcker 
från 
1950-talet.


