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GÖRAN SEVERIN

Borgarskolan i Gävle - Sveriges
äldsta handelsskola
Några glimtar ur dess tidigare historia

Högädle och Widt Lagfarne Herr Lagman så ock Ädle och
Högacktade Herrar Rådmän!
Då denne min födelse Ort, althittills warit i saknad af
någon ordentlig Inrättning, där Ungdom kunnat Lära de
lefwande språken med andre nyttige och nödige Wetenskaper, synnerligen för dem, som skola danas till borgerlige Classer, så har jag warit betänkt uppå någon sådan,
hwartill jag ärnat anslå et Capital af Tijo Tusende Riksdaler
uti nu gångbart mynt, för hwars årlige räntor, samma Inrättning skulle komma at drifwas.
Så inleds en skrivelse som den 4 november 1795 föredrogs för
magistraten i Gävle. Den var inlämnad av rådmannen och grosshandlaren Peter Brändström, som här erbjuder staden "et perpetuellt Låhn för alla tider", dvs. ett amorteringsfritt lån, "emot
ränta å fem procent årligen, hwilken ränta Quartaliter skulle
utbetalas af Stads Cassan till dem, som öfwer Inrättningen komma at hand hafwa". Donator anvisar också lämpliga användningsområden för det stora kapitalet - staden har skulder som
skulle kunna gäldas, åtskilliga reparationer är av nöden och
inför den förväntade tillväxten behöver ny mark köpas in.

Rimligen borde ett så generöst erbjudande väcka entusiasm
bland stadens styrande, och den första reaktionen blir också
positiv. Man betygar sin tacksamhet gentemot givaren, som redan tidigare skänkt ansenliga belopp till allmänna ändamål, och
uttrycker sin glädje över "att innom sig finna en Medborgare,
som både förmår och will, än ytterke gagna Samhället, och för
en framtid bereda nyttige och kunnoge Medborgare, till ett
stånd, däruti insigter dageligen behöfwas".
Några dagar senare lägger emellertid en ny skrivelse sordin
på stämningen. Det är en av Brändströms yrkesbröder, grosshandlaren Carl Fredrik Garberg, som i ett långt inlägg varnar
staden för att ta emot den stora summan. Det skulle innebära en
farlig skuldsättning, och "den sanna vällusten består deruti, at
kunna vara skuldfri".
Skrämda av Garbergs påpekanden beslutar borgerskapets
äldste att underkasta frågan de fyra societeternas prövning, vilket resulterar i att fiskarsocieteten avvisar Brändströms anbud,
medan handels-, hantverks- och skepparsocieteterna ställer sig
positiva. Man gör dock förbehållet att räntan måste sänkas om
den allmänna räntenivån skulle gå ned samt att eventuella skatter skall tas ur räntebeloppet, "på det Staden ej må widkännas
någon förlust".
Det är knappast förvånande att Brändströms svar på societeternas utlåtande andas en viss indignation över mottagarnas
negativa inställning. Fiskarsocietetens avvisande hållning tillskriver han medlemmarnas okunnighet, men han säger sig inte
förstå grosshandlare Garbergs misstänksamhet mot förslaget.
Hade han inte varit så mån om födelseortens förkovran hade
han gärna befriat stadens myndigheter från detta problem och
erbjudit sin gåva till någon annan av rikets stapelstäder, "hwars
Styresmän och Representanter icke skulle en Moment hindra
wärkställigheten af et så godt ändamål, med afsigt af inrättandet
af et sådant wärk, som ännu icke, efter hwad mig bekant är,
blifwit någonstädes i Riket påbörjad".

Samma dag som Brändström inlämnar sin skrivelse, den
1 februari 1796, accepterar magistraten och stadens äldste den
erbjudna donationen, och förberedelsearbetet för den nya läroanstalten kan börja.

Peter Brändström och hans skola
Vem var då mannen bakom den frikostiga gåvan? Peter Brändström föddes den 6 oktober 1735 som son till jaktbåtsmannen
Simon Mogren och dennes hustru Margareta. Redan 1737 avled
fadern, och Peter hade en fattig barndom, då han bl.a. fick hjälpa
till med familjens uppehälle genom att sälja torrvedsstickor på
gatorna i Gävle. Bättre förhållanden väntade sedan modern gift
om sig med sjötullsbesökaren Jöns Brändström, som lät styvsonen gå i trivialskolan och även anta hans namn.
Efter några års arbete som bodbiträde vann Peter Brändström
1762 burskap som grosshandlare i spannmål och lyckades arbeta sig upp till ett avsevärt välstånd, särskilt sedan spannmålshandeln förenats med rederiverksamhet och skeppsbyggen.
Som redare blev han med tiden en av de största i landet, och det
var därför naturligt att han ägnade upprustningen av Gävle
hamn mycken möda. Bland annat var han i över 30 år "baggaredirektör", dvs. ansvarig för hamnens mudderverk. Han var också medlem av magistraten och borgerskapets äldste, men hans
självsvåldighet och starka vilja ledde ibland till konflikter med
kollegerna. År 1797 fick han kommerseråds titel.
På ett porträtt från 1808, året före Peter Brändströms död,
målat av Per Krafft d.y., ses han sitta med Vasaorden i ett band
kring halsen och med ett nummer av en handelstidning i handen. Bakom honom syns ett skepp stäva ut mot havet. Det är
tveksamt om han fortfarande hade förmåga att själv läsa den
tidning han håller i, eftersom han vid denna tid var praktiskt
taget blind. Hade han kunnat blicka in i framtiden hade han

Peter Brändström (1735-1809). Porträtt från 1808 av Per Krafft d.y. Privat
ägo. Foto: Svenska Porträttarkivet. Statens Konstmuseer.

emellertid fått se en rad förtjänstfulla ättlingar, av vilka den mest
kända blev hans sonsons sondotter Elsa Brändström, "Sibiriens
ängel".
***

Som framgår av Brändströms första skrivelse i ärendet hade
hans donation sin grund i en önskan att förbättra utbildningen
för dem som skulle ägna sig åt borgerliga yrken. I det reglemente
som arbetades fram under våren 1796 utvecklades tankarna ytterligare. Den planerade läroanstalten kallas där en "ElementarSchola för ungdom som ärnar sig till Närings-Stånden" och undervisning skulle ges i följande ämnen: Sedoläran i allmänhet
(varmed huvudsakligen avses stats- och samhällskunskap),
kristendomskunskap, nationalekonomi, geografi och historia
(särskilt handelns historia), tyska, engelska och franska "på ett
grundeligt och Gramaticaliskt sätt", bokföring och matematik
(med särskild hänsyn till främmande mynt, mått, mål och vikt)
samt välskrivning och handelskorrespondens på såväl svenska
som främmande språk.
Den praktiska inriktningen präglade också sammansättningen av den sju personer starka direktion som skulle stå i spetsen
för skolan. Förutom fyra självskrivna ledamöter (landshövding,
kyrkoherde, borgmästare och Brändström själv eller någon av
hans släktingar) skulle där ingå en rådman ur den borgerliga
klassen, en handelsman och en hantverkare. De senare skulle
utses genom val av magistraten respektive de aktuella societeterna.
Skolans tillkomst kan ses som ett resultat av den livliga pedagogiska debatt som fördes i Sverige under 1700-talet, präglad av
upplysningstidens idéer och med "nyttan" som ett nyckelbegrepp. Den hade på sina håll givit resultat i form av privata
undervisningsinrättningar, de flesta dock av kort varaktighet.
Brändström hade själv haft två söner som elever vid F. C.

Wurmbs Handels-Seminarium i Öringe i Halland, grundat 1785,
men efter Wurmbs död 1788 lades skolan ner. Erfarenheterna
från denna skola, parade med de pedagogiska idéer som förmedlades av hans svåger, den framstående och vidsynte historielektorn Carl Bergsten d.ä. samt dennes son Nils Bergsten, en
av sin tids främsta svenska matematiker och sedermera ledamot
av 1812 års uppfostringskommitté, har utan tvivel varit av vital
betydelse för den Brändströmska elementarskolans utveckling.
Då elementarskolans förste inspektor, dvs. rektor, skulle utses,
föll valet på Carl Bergsten, som senare följdes av sin son.
Den 16 januari 1797 öppnade skolan under högtidliga former
i förhyrda lokaler vid Strandgatan (bredvid Berggrenska gården, som ännu finns kvar). Vilka de första eleverna var känner
vi inte till, men enligt planerna skulle det vara 24 ynglingar, av
vilka hälften skulle åtnjuta kostnadsfri undervisning. Brändström hade uppenbarligen inte glömt sin fattiga barndom. Någon större betydelse för ståndscirkulationen kom dock skolan
knappast att få. Av elevförteckningar från början av 1800-talet,
där fädernas yrken anges, framgår att söner till köpmän, brukspatroner och ämbetsmän klart dominerade.
Lokalfrågan vållade redan från början bekymmer, och Brändström beslutade därför att skänka en av sina tomter i staden och
där uppföra en byggnad som inrymde såväl lärosalar som bostäder för fyra lärare samt sex inackorderingsrum för elever.
Skolhuset togs i bruk 1801 och användes fram till den stora
stadsbranden 1869, som lade praktiskt taget hela norra delen av
Gävle i aska.
Den första bevarade fullständiga elevförteckningen härstammar från 1803, och det är slående hur många elever som kommer
utsocknes ifrån. För 26 av de 38 eleverna anges annan hemort än
Gävle med en spridning från Karlshamn och Kalmar i söder till
Piteå och Bureå i norr. Något senare förekommer också utländska elever. Uppenbarligen har det funnits ett stort behov av en
skolform som denna.

Brändströmska elementarskolan låg vid nuvarande Stortorget. Byggnaden
förstördes vid stadsbranden 1869. Foto: Länsmuseet i Gävleborgs län.

Bland de inflyttade eleverna kan nämnas Anders Petter Göransson, son till rådman Göran Berg i Askersund. Han får efter
avslutad skolgång anställning i firma Daniel Elfstrand & Co.,
gifter in sig i ägarfamiljen och blir far till Göran Fredrik Göransson, grundaren av Sandvikens Jernverk. Andra tidiga elever
som nådde avsevärd ryktbarhet var Carl Johan Hartman, läkare
och botanist, samt Thore Petre, brukspatron och liberal politiker.
Examination ägde rum vid slutet av varje termin och tycks ha
genomförts med stor grundlighet. En dag var anslagen till
skriftliga prövningar och en till muntliga. Särskild uppmärksamhet ägnade man de moderna språken, och det var också
dessa ämnen som kom att prägla undervisningen mera än de
rent merkantila. Ett tecken på skolans goda rykte i detta avseende var att elever som redan avslutat sina gymnasiestudier skrev

in sig vid elementarskolan med det uttalade syftet att studera
moderna språk. T.o.m. universitetsstuderande förekom.
Dylika övergångar underlättades av att man tillämpade fri
kursläsning. En elev kunde alltså vara mycket längre kommen i
ett ämne än i ett annat. Normalstudietiden för en fullständig
genomgång av skolan tycks ha varit fyra år, men den varierade
kraftigt. Den ovannämnde C.J. Hartman klarade skolan på sex
terminer, medan andra, även duktiga och framgångsrika elever,
använde tio eller elva terminer.
Av intresse att notera är att man redan i 1805 års undervisningsplan fastslår att samma lärare inte skall undervisa i mer än
ett främmande språk. Därmed stadfästes en princip som långt
senare skulle vålla mycken debatt i språklärarkretsar och som
med stort eftertryck förfäktades av Daniel Elfstrand (18581945), läroboksförfattare och välkänd debattör i pedagogiska
frågor. Han tjänstgjorde 1890-1923 som lektor i engelska vid
Gefle Borgareskola, den Brändströmska elementarskolans arvtagare, där han också introducerade direktmetoden i engelskundervisningen.
Ordförande i elementarskolans direktion var landshövdingen, som vid denna tid var F.A.U. Cronstedt, fortfarande välbekant i Gävleborgs län genom de milstolpar som bär hans namn.
Han omfattade skolans arbete med stort intresse och utlovade
vid varje examen, så länge han var landshövding, en belöning
på fem riksdaler till den elev som gjort de största framstegen. Då
det vid den första examinationen i juli 1797 visade sig svårt att
skilja ut en enda person tillsköt andra direktionsledamöter ytterligare fyra riksdaler, och dessa nio riksdaler fördelades genom lottning bland sex speciellt förtjänta ynglingar. Tre av dem
fick tre riksdaler var, "men åt de 3 öfrige, som lyckan ej gynnat,
behagade Herr Grefwen (dvs. Cronstedt) skänka hwar sin Silfwer Jetton til åminnelse af dagen".
Denna första blygsamma utdelning av medaljer fick snart sin
fortsättning. Vid direktionssammanträdet i december 1799 för-

Borgarskolans stora medalj över kommerserådet Peter Brändström har
delats ut till förtjänta elever sedan 1812. Foto: Länsmuseet i Gävleborgs län.

klarade Cronstedt att han fortsättningsvis i stället för de vanliga
fem riksdalerna skulle skänka "en derimot i wärde swarande
Medalj, såsom troligen mer upmuntrande". Flera olika medaljer
förekom, bl.a. en slagen till minne av Göteborgs framgångsrika
försvar mot danskarna 1788. Cronstedt lade också grunden till
en stipendiefond, som i fortsättningen skulle säkerställa sådana
belöningar. Då Peter Brändström med ålderns rätt dragit sig
tillbaka från direktions arbetet lät han i juli 1808 donera 300 riksdaler, vars avkastning skulle användas till silvermedaljer över
Cronstedt, och då denne 1812 lämnat direktionen lät Brändströms svärson och efterträdare Pehr Ennes för stipendiefondens pengar slå en medalj över Brändström. Dessa medaljer
utdelas fortfarande under namnen Borgarskolans lilla resp. stora medalj till förtjänta elever.
Under 1800-talets första år steg elevantalet stadigt och uppgick 1807 till 57. En viss nedgång märktes under kriget 1808-09,
men 1811 var åter drygt 50 elever inskrivna. Under åren närmast
före 1820 minskade dock antalet successivt, och 1822 hade det
gått ned till endast 15.

För att bryta denna trend bestämde man sig för att inrätta en
förberedande klass vid skolan, organiserad enligt den nymodiga och mycket populära Bell-Lancaster-metoden, uppkallad efter sina brittiska upphovsmän Andrew Bell och Joseph Lancaster. I Sverige kallas den vanligen växelundervisning, och den gick
ut på att speciellt utvalda elever - monitorer - undervisade sina
mindre försigkomna kamrater. Resultatet lät inte vänta på sig.
Från och med höstterminen 1822, då "förberedningsklassen"
infördes, steg elevantalet i stort sett kontinuerligt under hela
1820-talet för att höstterminen 1828 uppgå till 54. En tydlig förändring i elevsammansättningen var dock märkbar. De utifrån
kommande eleverna blev allt färre, och Elementarskolan var nu
huvudsakligen en Gävleskola, där barn från kända köpmannaoch ämbetsmannafamiljer som Elfstrand, Garberg, Göransson,
Petre, von Post, Rettig, Sehlberg, Valley utgjorde ett påfallande
inslag.

Athenaeum
Som ovan nämnts efterträddes Brändström i Elementarskolans
direktion av sin svärson Pehr Ennes, och då denne 1829 avled
blev successionen densamma. In trädde Ennes svärson Hans
Wilhelm Eckhoff, som kvarstod under Elementarskolans hela
återstående period, till 1842, och som kom att spela en viktig roll
i den livliga pedagogiska debatt som ägde rum i Gävle vid denna tid.
Bakgrunden var en donationsfond på drygt 20 000 riksdaler,
som staden 1829 fått efter framlidne handelskassören Joachim
Ternberg, bosatt i Stockholm men född i Gävle. Enligt Ternbergs
testamente skulle pengarna användas till en skola, "der Fattiga
Föräldrars Barn af arbetsklassen" kostnadsfritt skulle få undervisning i räkning, skrivning och kristendomskunskap. Fondens
styrelse ansåg emellertid att behovet av dylika skolor redan var

fyllt och ville hellre använda pengarna till bättre lokaler för de
befintliga folkskolorna, den Ennes-Elfbrink-Elfstrandska och
den Förenade Barnhus-, Fri- och Fattigskolan, båda lancasterskolor grundade av privata donatorer.
I det läget framförde Eckhoff tanken att sammanföra alla de
privata skolorna, alltså även Elementarskolan, till en sammanhängande läroinrättning under gemensam styrelse. Det är f.ö. i
detta sammanhang termen borgarskola börjar användas. Saken
kom att debatteras livligt flera år, särskilt inom ståndspersonssocieteten, där Eckhoff fick stöd av framför allt lektor C.A. Forssell, och de nya tankegångarna presenterades också för ärkebiskoparna Carl von Rosenstein och Johan Olof Wallin vid deras
respektive besök i Gävle på 1830-talet.
Att ärkebiskop Wallin var sympatiskt inställd till den organisation Eckhoff och Forssell förordade framgick av hans tal inför
Karl XIV Johan och kronprins Oskar vid invigningen av Katedralskolans nybyggnad i Uppsala i oktober 1837. Den möjliggjorde nämligen ett uppskov med valet av levnadsbana och
skapade därmed bättre förutsättningar för en noggrann prövning av elevernas anlag.
Wallin skisserade där en skolorganisation med folkskolan
som bas, där de nödvändigaste kunskaperna inhämtades. Den
utbildningen var tillräcklig för de flesta, men de som ämnade
fortsätta till högre studier skulle övergå till en provskola, avsedd
enbart för pojkar, där man kunde avgöra huruvida eleven bäst
lämpade sig för den traditionella lärda banan med klassiska
språk eller om han borde ägna sig åt realämnen, såsom moderna
språk, matematik och naturvetenskaper. Den senare utbildningen hade inte bara en civil tillämpning utan gav också en god
grund för officersbanan, och Wallin föreslog därför namnet
"Athenaeum, efter Grekernas Athena, vettets och vapnens samfälta Gudomlighet, Minerva som planterade Oliven, Pallas, som
skakade spjutet".
Samma tankegångar låg också bakom det förslag som Wallin

i juni 1838 presenterade vid ett sammanträde med representanter för Gävles skoldirektioner och de fem societeterna. Han
lyckades då ena de stridiga viljorna och få dem att anta ett förslag till reglemente för stadens enskilda läroverk för medborgerlig bildning. Till folkskolan som "roten" och provskolan som
"stammen" lades nu Athenaeum som den ena av bildningsträdets "grenar". Den andra var givetvis det traditionella gymnasiet.
Athenaeum skulle enligt Wallins planer bestå av dels en tvåårig högre borgareskola, dels ett treårigt civilt och militärt gymnasium och skulle leda fram till studentexamen i reala ämnen.
Därmed lades alltså grunden till Sveriges första realgymnasium
- därtill inordnat i en organisation med folkskolan som bottenskola nära 90 år innan denna princip stadfästes genom 1927 års
skolreform.
Efter en del administrativt trassel och en förändring av
årskursindelningen drogs verksamheten i gång vårterminen
1843. Den lägre avdelningen (borgareskolan) fick tre klasser och
skulle bereda för studentexamen, medan det civila och militära
gymnasiet, omfattande två klasser, var inriktat på att höja kunskapsnivån över studentexamens. Klassindelningen var egentligen en formsak, eftersom man tillämpade fri flyttning och ämnesläsning. Det innebar att man som elev i klass II mycket väl
kunde ha gått igenom kurserna för klass III i vissa ämnen. Lärostoffet var nämligen indelat i ett antal kurser med en angiven
normalstudietid. När man inhämtat en viss kurs anmälde man
sig till tentamen, och om man klarade denna på kortare tid än
normalt erhöll man pluspoäng, medan man ådrog sig minuspoäng om man överskridit normalstudietiden. Den totala poängsumman var sedan delvis bestämmande för betygen. Fördelen med denna metod var, för att citera en samtida tidningsartikel, att "den trögare och slöare eleven" inte kunde hålla
tillbaka den flitigare och bättre utrustade.
Athenaeums livstid blev dock inte längre än sexton år, och

den 1 juni 1859 höll man den sista examen. Av den historik som
rektor C.W. Fahnehjelm då presenterade framgick att läroverket
sedan starten haft 211 elever inskrivna, av vilka många gått
vidare till akademiska studier, men ännu fler hade satsat på
affärslivet. "Måhända har", menade rektor, "den självverksamhet och vana att i studierna hjälpa sig mera på egen hand, som
övats i Athenaeum, i icke ringa mån bidragit till att åt deras håg
giva en praktisk riktning."
Skälen till Athenaeums nedläggning var säkert flera: en
otymplig direktion om inte mindre än sexton ledamöter, ekonomiska problem och framför allt en ökande konkurrens om elevunderlaget från de statliga läroverkens reallinje, som inrättats
1849.
Redan i mitten av 1850-talet framfördes tanken att omvandla
Athenaeum till en teknisk elementarskola av samma slag som
just startat i Malmö, men därav blev intet. Ett förslag till omorganisation av Provskolan och Athenaeum stadfästes av Kungl.
Maj:t 1860 men genomfördes bara delvis, och samma öde drabbade ett nytt förslag 1868. Den stora stadsbranden året därpå
lade skolbyggnaden i aska, och det kom sedan att dröja ända till
1890 innan undervisningen återupptogs i Gefle Borgareskola
med syfte "att meddela nödiga kunskaper åt manlig och kvinnlig ungdom, som vill utbilda sig för det praktiska livet".
Som skollokaler användes under nära 25 år den s.k. Berggrenska gården, ett köpmanshus från 1810-talet, men 1915 fick
man överta den f.d. militärskolans byggnader vid Valbogatan.
Där går verksamheten vidare, nu under namnet Borgarskolan,
och det är fortfarande det praktiska livets krav som står i centrum, vare sig undervisningen gäller ekonomiska ämnen, fordonsteknik eller mediafrågor.
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ALF UDDHOLM

De lärda musorna i Gävle
Den 12 januari 1564 skriver studenten, sedermera ärkebiskopen
Abraham Angermannus i ett brev till biskop Nils Olsson Helsing: "Ers Högvördighet har otvivelaktigt genom den musernas
hälsokälla som Ers Högvördighet låtit framvälla i Gävle fått sig
tillförsäkrad en plats bland kyrkans saligvordna ljus." Angermannus anspelar på året 1557, då Nils Helsing på Gustav Vasas
uppdrag organiserade en stiftsstyrelse med prästskola i den
norrländska fiskar- och krämarstaden Gävle och därmed inledde den forsknings- och utbildningsverksamhet, som ännu
fortlever. Det kan ha sitt intresse att studera denna lokala lärdomshistoria, som i den utåtriktade sjö- och industristaden delvis följt andra banor än i Sveriges traditionella stiftsstäder.
Teologiska strider dominerar det första seklet i Gävles skolhistoria. År 1669 flyttas även Stockholms gymnasium till Gävle,
och med centralmaktens allt fastare grepp om riket och vetenskapernas etablering under 1600-talet vidtar sedan de sekulära
kunskapernas specialisering och differentiering från 1700-talet
och framåt. Musorna personifierade ju alla yttringar av vad vi
nu benämner kultur, och forna tiders humanister och pedagoger
gjorde säkert ingen åtskillnad på vältalighet, poesi, naturvetenskap, musik och bildkonst. Samtliga musor dyrkades vid Gävles
trivialskola och gymnasium. Bildkonstnärer som kopparstickaren Johan Hammarson, diisseldorfaren August Jernberg och landskapsmålaren S.A. Blombergsson, musiker som Petrus Petri Gris
(kantor i Stockholms storkyrka, död 1696), Carl Sjöberg ("Tonernas" kompositör), Ruben och Ingemar Liljefors, skrivare som

psalmdiktaren Laurentius Jonse Gestricius, den vittre 1700-talslektorn Gabriel Tybelius, den ytterst produktive C.J. Lénström under
nästa sekel, alla verkade de vid Vasaskolan i Gävle. Efter hand
avskiljde sig dock dessa adepters friare konster från den mer
lärda verksamhet som skall belysas här. Vasaskolans roll som
lärdomens säte i Gävle avtog också efter hand som läkare, jurister, tekniker, ekonomer, museimän och arkivarier etablerade
sina discipliner i staden. Förändringen märks särskilt efter de
nivellerande skolreformerna på 1960-talet.
Om Gävleskolans första sekel och anknytning till Uppsala
möte 1593 har jag redan berättat i en artikel i Oknytt (1993 nr
1-2). Jag nämner där inte bara de stridande teologerna utan
också Elaus Petri Helsingius svensk-latinska ordbok Synonymorum libellus, de två bibeldramerna Josephi historia och
Kung Davids historia av Thomas Petri Gevaliensis, djäknen Johannes Ulvichius latinska lovtal till Gävle stad 1617, ett par tryckta
avhandlingar i naturvetenskapliga ämnen av Nicolaus Jacobi och
Nicolaus Erici samt almanackor författade av Gävlerektorerna
Olaus Andrese Helsingius och Nils Niurenius. Om ett begynnande
intresse för matematik vittnar underlagmannen Hans Larsson
Rizanesanders räknelära och /Egidius Aurelius först nyligen utgivna räknelära från 1614. Den senare berör också Gävle i sina räkneexempel, av vilka några går tillbaka ända till antiken, och
speglar övergången från räknebänkar till aritmetik. Vad beträffar filosofi och retorik tycks man i Gävle, av bevarade boklistor
att döma, först ha haft Melanchton som lärofader; ganska snart
övergick dock Gävlestudenterna till fransmannen Petrus Ramus nyare pedagogik som de inhämtat hos David Chytraeus i
Rostock. Att Gävleskolan hade gott anseende framgår bl.a. av att
då Uppsala universitet återupprättades tycks över hälften av
professorerna enligt Henrik Sandblad (Svenska Turistföreningens årsskrift 1982, s. 288) ha utbildats i Gävle. Martin Gestrin,
som 1621 blev professor i Uppsala och introducerade den vetenskapliga matematiken i vårt land, var också Gävledjäkne. Johan-

nes Olai Anthelius hade varit astronomie professor och rektor för
Uppsala universitet, då han 1604 återkom som kyrkoherde och
prost till Gävle. För vidare detaljer om studier och forskning
under detta prästskolans stora sekel hänvisar jag till min nyss
nämnda artikel i Oknytt.
Det bottniska handelstvånget, tillkomsten av Uppsala universitet och nya skolor i Norrland reducerade Gävles betydelse som
"högskoleort". Postväsendets och landsvägarnas utbyggnad på
drottning Kristinas tid knöt å andra sidan staden närmare till
grannstäderna. Det blev lättare att köpa böcker på Distingen och
att följa vetenskapernas utveckling i Uppsala. De nyinrättade
ämbetsverken och hovrätterna väckte intresse för juridik. Gävledjäknen Peder Gavelius fortsatte sina studier i Uppsala, blev
juris doktor vid Orléans universitet 1634 och senare justitieborgmästare i Stockholm. Hans brorson Per Eliasson Gavelius, adlad
Cederskiöld, promoverades till juris professor i Uppsala och blev
hovrättsråd vid Göta hovrätt 1670. Av skotsk invandrarsläkt var
Jeremias Elis, som 1636 disputerade på en avhandling kring frågan, om en statschef står över lagarna eller är bunden av dem.
Åberopande utsagor av olika antika och bibliska auktorer tycks
författaren tala för den första tesen. Han beklagar djupt Gustav
II Adolfs död och slutar med att be Gud försvara svenskarna
mot djävulens ok, turkens kroksabel och papisternas avguderi.
Elis återvände till Gävle, där han 1659 blev borgmästare men
ratades som riksdagsman, emedan han var en "korpulent karl
och eljest tyngre att resa till riksdagen". På hans tid verkade f.ö.
i Gävle prosten Olof Aurivillius, med fem berömda och lärda
söner.
Gästriklands förste läkare var Sven Broms (1612-93), med.dr i
Padua 1651 och livmedikus hos Karl X Gustav och Karl XI samt
grundare av Ockelboverken. "Bromsens droppar" var länge en
omtyckt folkmedicin. (Om hans levnadslopp se Från Gästrikland 1989-90). Ett ökande intresse för medicin i dessa Olof Rudbecks dagar kan ävenså beläggas hos Gävledjäknarna och

Järvsöpastorerna Jakob Grubb, som mycket burdust ville obducera sina döda församlingsbor, och Johannes Verner, som läste medicin i sin ungdom. 1678 fick Gävle sin förste stadsläkare, Bastian
Poppelman, som bl.a. skrev om stadens brunnar. Då ägde staden
också sedan 1657 ett eget apotek.
Vid seklets början medverkade flera lärda Gävlebor till kristnandet av Övre Norrland. Främst nämns här rektor OlofNiurenius (o. 1580-1645), senare prost i Umeå, som 1616 åtföljde sin
svärfar ärkebiskop Petrus Kenicius på dennes visitationsresa till
Norrland och 1631 grundade en lappskola i Lycksele. Han skrev
en katekes på samiska och en avhandling om Lappland, samt
skänkte en ännu bevarad sångbok till Vasaskolan.
Vid seklets slut sände ärkestiftet över präster till den forna
svenskkolonin i Delaware. En av dessa var Anders Rudman
(1668-1708), som blev superintendent och - med Gävles storkyrka som modell - byggde en ännu fungerande kyrka i Philadelphia, enligt uppgift den äldsta kyrkobyggnaden i USA. Rudmans efterträdare som kyrkoledare blev en annan Gävledjäkne,
Anders Sandel (1671-1744, farfar till segraren vid Virta bro, J.A.
Sandels). Han återvände senare till Sverige och blev prost i Hedemora. Både Rudman och Sandels har efterlämnat läsvärda
dagböcker från sina resor. Även under 1700-talet for präster över
till Amerika. Samtidigt beläggs i Gävle ett visst profant emigrationsintresse, men detta riktade sig främst mot Holland och dess
kolonier i Fjärran östern.
Till Olof Rudbecks krets av förnyare hörde Gävlesonen Johannes Unonius (1661-1725), som 1687 i Uppsala disputerade pro
exercitu på en avhandling om stenars och metallers uppkomst
och tillväxt samt 1692 i Lund pro gradu på en förbluffande modern redogörelse för metallegeringar i mynt och prissättning på
varor. Unonius övergav sedan vetenskaperna för att i trettio år
verka som rektor i det av rysskriget hårt drabbade Gävle, där
han väckte uppseende genom sina pietistiska uppenbarelser. En
samtida till honom var skalden Erik Wennzesius (död 1684) - hans

fader kom från Vännäs, varav släktnamnet - som var anställd
vid det nyinstiftade antikvitetskollegiet under Johan Hadorph
och inventerade fornminnena i Gästrikesocknarna, enligt dombokens protokoll. Längre fram studerades traktens runstenar av
lektor Petter Elis (död 1717). Konrektor Johannes Kabb (död 1724)
upprättade en förteckning på kända Gästrikestudenter, vilken
nu finns att studera i Vasaskolans Selggrenska samling.
Åren 1720-22 skriver lektor ErikAlrot (död som prost i Ovansjö 1751) sin avhandling De Gestricia om Gästrikland, inspirerad
av domprosten Daniel Djurberg, som tog initiativ till de under
1700-talet så populära sockenavhandlingarna. Alrot berättar om
skola och kyrka men också åtskilligt om växter och djur i landskapet. Redan tidigare hade professor Lars Rogberg undersökt
markbeskaffenhet och vattenförekomst i Gävletrakten, vilket resulterade i öppnandet av hälsobrunnarna i Hillevik 1711 och
Steneberg 1738. Det trägna vattendrickandet rymde nog också
en hel del vidskepelse.
När Gävle repat sig efter Stora ofreden, hade förutsättningarna för studier och forskning förbättrats. Prosten Henrik Schaeffers stora bibliotek donerades 1725 till gymnasiet - det besöktes
där av både Carl Gustav Tessin och dennes elev kronprins Gustav - och lärarna fick dessutom tillgång till Mercurius, Literaturzeitung fur Deutschland, Vetenskapsakademiens handlingar
och annan aktuell facklitteratur. 1761 startade Gävles och Norrlands första tryckeri, med stöd av gymnasiets lektorer som här
kunde trycka läroböcker, teser, program och tal. Sålunda disputerade 1769 gymnasisten Andreas Tegman på tryckta teser om
urspråket (vilket inte oväntat befanns vara hebreiskan). En rad
program och tal, som hölls vid kungliga eller historiska minnesdagar - exempelvis då lektor Carl Emanuel Aurivillius talade vid
Ansgarsjubileet 1830 - har bevarats i tryck alltifrån 1765 till 1848.
Sistnämnda år ersattes de av årsredogörelser med bilagor,
varom mera nedan.
1700-talsmänniskan inriktade sig ju helst på naturvetenskap

och jordnära ting. Så även i Gävle. Lektor Johan Rudman (16991760) byggde ett planetarium, som ärkebiskop H. Benzelius fick
beskåda vid sin visitation 1752 och som definitivt bevisade för
Gävleborna, att jorden rör sig runt solen och inte tvärtom. Rudman observerade även landhöjningen och ristade in ett vattenhöjdsmärke på Rudmansstenen ute på Lövgrund. 1785 ålades
matematiklektorn vid gymnasiet att verkställa meteorologiska
observationer och något senare nämns bland skolinventarierna
deklinationskompass, barometer och termometer samt "en elektricitet med glaskula, hjul och vev". I detta sammanhang bör
nämnas, att stadens näringsliv stadigt utvecklades, sedan man
byggt varv och Polhems järnvåg 1708, samt att de första egentliga stadskartorna upprättades av lantmätarna Christofer Stenklyft 1706 och Lars Lindenborg 1741 och 1747. Redan 1683 hade
rektor vid Gävle skola på Distingen i Uppsala inköpt sex "landtavlor" av Piscators edition, men som skolämne infördes geografi i trivialskolan först 1735. Den produktive utgivaren av
geografiläroböcker och atlasverk Daniel Djurberg d.y. (17441834) hade grundat sitt vetande i lektor Rudmans gymnasium,
så ock auskultanten vid Rådhusrätten Magnus Öhrnberg som
1755 skrev En ekonomisk beskrivning över stapelstaden Gefle.
Den 14 maj 1732 passerar Linné Gävle på sin norrländska resa
och noterar, att han där ser det sista apoteket och den sista provinsialläkaren i Norden. En apotekarträdgård låg längs hans
väg, på nuvarande Vasaskolans tomt, och intresset för medicinalväxter främjades även av skriften En liten dock mycket nyttig
Örte- och läkarebok, tryckt i Gävle 1791. Från Gävle gymnasium
kom Linnélärjungarna arkiater Abraham Bäck, professorn i
obstetrik Erik Elff och lavforskaren Erik Acharius. Stadsläkaren i
Gävle professor Carl Nordblad (1778-1855) verkade bl.a. för införande av smittkoppsvaccinationen i Sverige. Hans skolkamrat
filosofilektorn Lars Hallström (1775-1843), en fint bildad och omtyckt lärare, kallad "Virgo", hade varit kemidocent i Uppsala
och brewäxlade med Berzelius.

Också historikernas intresse riktade sig mot det egna reviret.
Sålunda föredrog lektor Carl Bergsten (se nedan) 1768 ett versifierat tal till Gävlegymnasiets 100-årsminne. Lektor Jonas Sundström (1730-1776) skrev verket Kort begrepp av Gefle stads historia. Det förstördes i stadsbranden 1776 men återfanns i kopia
på KB och gavs ut i Från Gästrikland 1906-1910. Den originelle
apologisten (räkneläraren) vid Gävle trivialskola Samuel Gestrin
(1764-1815) disputerade på två avhandlingar, en om Gävle trivialskola 1785, en om Gävle gymnasium 1788. En tid tjänstgjorde han vid Uppsala universitetsbibliotek. Gestrin testamenterade sitt bibliotek till skolan jämte "några värdelösa vretar", vilkas
avkastning ännu används till Vasaskolans bok- och materialinköp; donator har gett namn åt "Gestrins väg" i vretområdet.
Rousseaus Emile väckte starka känslor i Gävle. Lektorn, sedermera Uppsala universitets rektor Eric Almquist (farfar till
Carl Jonas Love Almqvist) utfärdade en formlig krigsförklaring
mot Rousseau: "Undflyn att tro Rousseau och andre sådane
oförnuftige förnuftslärare; ansen deras infall, deras hierneskott
såsom blotta kornbleck, hwilcka endast lysa men eij wärma!"
Kunglig sekreteraren Kristofer Depken donerade i samma anda
tre daler i årligt premium till den gymnasist som förvärvat
"bästa insikten att vederlägga fritänkares inkast". I Gefleborgs
Weckoblad vädrades dock andra åsikter: "Hur mycken tid har
ej slösats på att undersöka änglarnas natur, själens säte, utdöda
språks genus, Homeri trojanska trähäst... Med lika skäl kunde
man giva en doktorshatt eller ett adelsdiplom till en snäll jordbrukare som till en grammaticus eller en stridsman, såvida man
ej tror, att det är mera maktpåliggande att odla hebreiska rötter
än engelska potäter".
I tidningsdebatterna deltog även Gävles ledande kulturpersonlighet vid denna tid, lektor Carl Bergsten d.ä. (1725-1802).
Denne var medlem av samfundet Pro fide et christianismo, genomsyrades av en pietistiskt färgad pedagogik och tog ställning
mot slentrianmässigt latinplugg och för friare studieformer.

Som ett resultat av alla dessa diskussioner inrättades i staden
genom donationer dels en privat barnaskola, dels på högre nivå
den latinfria Elementarskolan, vars förste rektor blev just Bergsten. Elementarskolan ingick 1843-1860 i Gävles första "enhetsskola" och fortlever i dagens Borgarskola. Se närmare härom
Göran Severins artikel i detta häfte.
Carl Bergstens son, lektorn vid Gävle gymnasium Nils Bergsten (1759-1837), har betecknats som en av sin tids duktigaste
svenska matematiker. Hans arbeten i algebra och syntetisk geometri förvaras i Vetenskapsakademiens arkiv. Som ledamot av
1812 års Uppfostringskommitté förstärkte han skolmatematikens ställning, men privat förblev han en av de stilla i landet,
grubblande över sina teser i hemmets ro. En annan Gävleforskare, provinsialläkaren Carl Johan Hartman (1790-1849), är mest
känd för sin flora i många upplagor. Han undersökte systematiskt Gävletraktens växtvärld och hans arbete fullföljdes av sönerna Carl (1824-84), - som disputerade på en Flora Gevaliensis
och upptäckte den röda näckrosen i Fagertärn i Tiveden - och
Robert (1827-1891), embryolog och adjunkt vid Gävle läroverk.
Med Gävlefloran i handen kan man i dag drastiskt uppleva
naturförstöringen. Inget engelskt rajgräs vajar nu på asfaltgatorna, ingen nickskärra blommar längre vid Sjömanskyrkan!
1800-talet kännetecknades i Gävle främst av emigrationen till
Amerika och en snabb industrialisering här hemma. Utvandringen tog fart på 1840-talet, då de flesta emigranterna i Sverige
for ut via Gävle hamn, och föregicks delvis av kyrkostrider och
väckelserörelser. Från Gävle kom bl.a. Lars Paul Esbjörn (18081870), som grundade Augustanasynoden, den kände baptisten
Anders Wiberg (1816-87) samt kyrkomusikern Gustaf Erik Stolpe
(1833-1901), grundare av musikskolan Augustana Conservatory i Illinois och betraktad som "den på sin tid skickligaste
svenskamerikanske musikern". Emigrationen har på senaste tid
studerats av två Gävleforskare, riksdagsman Hans Lindblad och
lektor Erik Wikén.

Industrialismen föregicks av en rad tekniska innovationer.
Uppfinnarglädjen var stor i Gävle. Alfred Nobels far Immanuel
Nobel (1801-1872) fick faktiskt 12 skilling i premium i sång vid
Gävle lärdomsskola, men gjorde sina första lärospån i teknik vid
Gävle varv. Hans vapenintresse delades av komministern Jonas
Offrell (1803-1863), som konstruerade den första revolvern i Sverige och provsköt den på en holme i Storsjön. Göran Fredrik
Göransson (1819-1900) introducerade Bessemerblåsningen och
grundade Sandvikens Jernverk. Universalgeniet Ferdinand Tollin (1807-O.1860) är mest känd som karikatyrtecknare men gjorde även konstruktionsritningar för sedelmaskin, flygplan m.m.
Från Gävle läroverk kom senare även apotekens nyskapare, arkitekten Hugo Rahm (1857-1926), Anders Robert Lundeli (18651935), som i New York konstruerade fläktar och elmotorer för
global användning, överingenjören vid Arvika Verkstäder Ivar
Rennerfelt (1874-1949), uppfinnare av en ljusbågsugn för smältning av metaller ("Rennerfeltsugn") samt konstruktören vid
Porjus kraftverk Robert Bjuke (1889-1973). Denne projekterade
bland mycket annat för flod regleringar i Kina och för samernas
flyttningsvägar. Allt detta utvecklades och kommersialiserades
av snabbt växande företag, inte minst i Gävle.
Vid skolorna frodades fortfarande humanismen. Rektorn Jonas Selggren (1806-1896) kunde vid sidan av sina omfattande
pedagogiska och kommunalpolitiska uppdrag samla ett stort
lokalhistoriskt material, delvis i samarbete med autodidakten
och jordbrukaren Erik Sehlberg i Sätra (1794-1842), vilken upprättade verket Gefle och dess slägter, kopierat och anlitat av
snart sagt alla Sveriges släktforskare. Rektor Selggren donerade
också sitt stora bibliotek till läroverket, som en ersättning för det
som gick förlorat i stadsbranden 1869. En annan känd historiker
var den lärde lektorn Carl Fredrik Wiberg (1813-1881), Sveriges
förste arkeolog, särskilt intresserad av klassisk fornkunskap och
brevvän med Nils Månsson Mandelgren. Han grundade Gästriklands Kulturhistoriska Förening och skänkte även han sina

journaler och övriga böcker till skolan. Statsrådet och ledamoten
av Svenska Akademien Hans Forsell (1843-1901) var hans elev.
Kring sekelskiftet 1900 fungerade läroverket fortfarande som
ett slags landsortsuniversitet, som framgår av förteckningen på
bilagor till skolans redogörelser nedan. Matematikern Karl Petter Nordlund (1830-1909) beskrev i en rad böcker och uppsatser
sin hevristiska undervisningsmetod. Hans fru Sigrid, signaturen
Snorre, skrev skaldestycken. Den fanatiske puristen Hjalmar
Kempjf(1834-1915), han som ville ersätta ordet cigarr med stinksudd, framlade uppmärksammade tolkningar av runskriften på
Pireuslejonet i Venedig och runstenarna i Ockelbo och Sörby.
Vitterheten företräddes också av en romantikens epigon, adjunkten Carl Ludvig Östergren (1842-1881), med signaturen Fjular, och lektor Pelle Ödman (1838-1911), uppskattad som memoarförfattare och föreläsare. Rikspolitikern och frikyrkomannen
lektor P.P. Waldenström (1838-1917), känd i staden för att aldrig
nyttja överrock eller galoscher, hade faktiskt undervisat den blivande fritänkaren Victor Lennstrand (1861-1895). Lektor Oskar
Fyhrvall (1846-1915) utarbetade verket "Gefle stads historia och
beskrifning". En av landets första miljövårdare var lektor Karl
Starbäck (1863-1931). Denne storväxte forskare inte bara undersökte vattenföroreningarna utanför massafabrikerna i trakten
utan arbetade också som riksdagsman för upprättandet av nationalparker.
Utöver de nämnda verkade andra kända forskare kortare tider vid läroverket: klassikern E.J. Centerwall (1844-1923), som
sedan blev rektor i Söderhamn, författare till reseskildringen
Från Hellas och Levanten, Elof Hellquist (1864-1933), vars
etymologiska ordbok ännu är ett oundgängligt standardverk,
klosterforskaren lektor FrithiofHall (1864-1941), som var bror till
skolhistorikern B. Rud. Hall och fick sin lektorsavhandling
tryckt som bilaga till läroverkets redogörelse 1899. Till 1900-talet
hör lektor David Enskog (1884-1947), senare professor vid Tekniska högskolan i Stockholm - hans upptäckt av termisk diffu-

sion ledde i sinom tid till atombomben! - och adjunkt Nils Tiberg
(1900-1980), en trägen utforskare av estlandssvenskarnas kultur
och språk. Teol. dr Hjalmar Sundén (1908-1994) var läroverkets
kristendomslektor på 1940-talet, innan han blev professor i religionspsykologi i Uppsala. Hans kollega vid folkskoleseminariet, teol.dr h.c. Erik Petrén, var känd som en skicklig debattör.
Efter de oskarianska lektorernas storhetstid började läroverkets forskningsverksamhet tyna. Visserligen erhöll skolan 1914
ett förnämligt astronomiskt observatorium, som besöktes av
bl.a. professorerna C.V.L. Charlier och Östen Bergstrand och där
exempelvis rektor Olle Eklöf och professor Bengt Westerlund gjorde sina första lärospån i stjärnvetenskapen. Visserligen utgav
vid gymnasiets 300-årsjubileum 1969 lärarna Erik Wikén och
Arne Lenner dess elevmatrikel för åren 1669-1850 och något senare Erik Brännman och Arne Lenner Gävle stads dombok 16311639. Visserligen har Jan Sterner flitigt utforskat stadens topografi och Lennart Ödeen, tillika daglig medarbetare i Gefle Dagblad, skrivit om de första folkrörelserna i staden. Lektor Wikén
är därjämte känd för att ha studerat och lanserat naturvetenskapligt latin ("Gävlelatin") i svenska skolor på 1950- och 60talen. Skolans livaktiga elevföreningar och tävlingarna för
"Unga Forskare" har ävenså bidragit till forskarrekryteringen
vid högskolorna. Minst 65 av Vasaskolans elever (varav 14 kvinnor) från 1960-, 1970- och 1980-talen har hittills vunnit doktorsgraden. Men Gästrike-Helsinge Nations årliga leverans av akademiska avhandlingar till Vasaskolan upphörde på 1950-talet.
Skolans bibliotek kommunaliserades 1966 och dess arkiv överfördes 1984 till Härnösands landsarkiv. Den kommunala gymnasieskolan efter 1969 tycks inte locka doktorer eller docenter att
söka lärartjänster där. De stannar hellre kvar vid de numera
ganska talrika högskolorna.
I stället vinns och sprids nya rön och kunskaper av befattningshavare på andra institutioner, ofta med utnyttjande av den
ständigt förbättrade informationsteknologin (IT). På det medi-

cinska området nämns i Gävle exempelvis lasarettsläkaren Gustaf Brun (1886-1958), vars gedigna kunskaper kom diabetespatienterna till godo, och tandläkaren professor Sam Karlström
(1894-1977).
År 1940 öppnades Gävle museum. Dess förste intendent Philibert Humbla (1896-1952) väckte, genom en rad artiklar i arkeologiska och andra kulturhistoriska ämnen och som kringresande föredragshållare, många länsbors intresse för fornminnen.
Det var Humbla som 1947 upptäckte och grävde ut järnåldersbåten i Björke. Efter honom inträdde som museichefer silverexperten Olle Källström, Ingemar Tunander med gedigna kunskaper
om möbler och inredningar, Ingemar Svensson, specialist på Hälsinglands allmogekonst, samt arkeologen Anders Broberg, känd
för bl.a. utgrävningar i Valbo. På senare tid har amatörutgrävningar utförts i hembygdsföreningarnas regi, exempelvis av
kastalen (försvarstornet) i Hamrånge och 1987 av stockbåten vid
Jusjön i Hille.
I det nyupprättade Folkrörelsearkivet har Barbro Eriksson
samlat en mängd föreningshandlingar och manuskript från länets alla socknar. Gävles eget stadsarkiv byggdes upp av Ture
Karlström, som blev doktor på en avhandling om Gävles stadsbild. Där verkar bl.a. Väinö Helgesson med socialhistoria som
specialområde. Civilingenjör Ingvar Henricson, vars artiklar om
stadens sjöfartshistoria väckt stort intresse, anknöt till tidigare
Byggforskningsinstitutet. Byggforskningen sorterar numera
under olika högskolor. Man har arbetat tvärvetenskapligt under
mottot "Gävle samhällsbyggarstaden". Stadsarkitekt Erik Larsson har låtit producera flera stadsdelsbeskrivningar. Ett rikt material för forskare på hithörande områden erbjuder statens lantmäteriverk med kartarkiv, som flyttade till Gävle 1975. Inte
minst Alfred Örback har i föredrag och artiklar visat, vilka skatter
man kan vaska fram ur denna guldgruva.
Skogsforskningen fick en egen nisch i skogsmuseet Silvanum
och träd- och buskplantagen Arboretum i Valls hage. Järnets

historia i Gästrikland studeras under rubriken "Järnriket", vilket lett till rustningen av Forsbacka bruks äldre byggnader och
andra järnbruk och gruvor för museala ändamål. Vattenbyggnadslaboratoriet i Älvkarleby odlar sedan 1943 en annan specialitet, vattenströmmar och vattenfall i miniatyr, likaledes fiskeriförsöksstationen där med eget akvarium. Slutligen utgör
statens järnvägsmuseum vid de forna lokstallarna ett eldorado
för alla tågentusiaster. Till dem hör otvivelaktigt museets PRman, civilingenjören Börje Thoursie.
Olika slags övergripande grundforskning bedrivs vid Gävles
egen högskola, som utvecklats ur det tidigare folkskoleseminariet och numera är förlagd till Hälsinge regementes f.d. kasernområde. Högskolan satsar bl.a. på modern informationsteknologi med avancerad datorkunskap, användbar inom alla
ämnesområden. Så har vetenskapen flyttat ut från universitet
och läroverk till vetgiriga människor på en rad olika verksamhetsområden i landet.
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DAG NORDMARK

Man byggde ett hus
Kring tillblivelsen och bruket av Gävles
andra permanenta teaterbyggnad

Till och med på söndagarna hörs ljuden av hammarslag inne i
det nya teaterhuset i stadens centrum, noterade lokalpressen på
hösten 1839.1 Man byggde nytt i Gävle, ett Thalias tempel som
skulle övertrumfa alla andra i landsorten. Stort och dyrt blev det
också, faktiskt i största laget för en stad med ca 8 500 innevånare.
Bygget var en stor händelse, ett av 1800-talets många ambitiösa
byggprojekt som präglade stadens utseende och formade medborgarnas liv. Det kan ännu väcka frågor. Vad var det för ett hus
där hammarslagen ljöd under själva sabbaten och vilka intressen skulle det tjäna? Vilka sociala krafter hade satt snickarna i
arbete och varför kom det till just vid denna tidpunkt?
Den sista frågan är lättast att besvara. Stadens gamla teaterhus
hade tjänat ut och Gävle - en av landsortens främsta teaterstäder
vid denna tid - kunde inte undvara en sådan lokalitet. Stadens
första permanenta teaterlokal, vanligen benämnd Operahuset,
hade varit i bruk ända sedan 1780-talet och efter drygt femtio års
flitig användning sett sina bästa dagar.2 Träbyggnaden vid södra tullen fick stå kvar ännu i många år men fortsättningsvis
husera enklare underhållare som lindansare, akrobater och
djur dress örer.
Frågan om Thalias behov av en ny boning väcktes 1836 i magistraten. Ett teaterbolag konstituerades följande år och snart

kunde lokalpressen meddela att "genom Actie-teckning nödigt
kapital till uppbyggandet af ett Spektakelhus blifwit samladt". 3
Bygget påbörjades i mars 1838 och tog drygt ett och ett halvt år
att fullborda.4 Det invigdes i februari 1840 med en instrumentaloch vokalkonsert. Till det högtidliga evenemanget hade en prolog förfärdigats av stadens dåvarande gymnasielektor och flitigt
anlitade tillfällesdiktare C.J. Lénström. Av hans klangfulla verser tillägnades många Thalias sedligt förädlande och moraliskt
uppbyggliga gärning men ännu fler de stadens medborgare och
hedersmän som finansierat hennes nya boning.5
Vi samlats första gången i det tempel,
som ädla medborgsmän i fosterstaden
åt sköna Konstens nöjen låtit resa,
[•••]
Er derför tacka vi och sena slägter.
som lyssna efter oss i dessa loger
på skådespelets höga sånggudinna
i templet som J rest
Ett kvasireligiöst språkbruk med återkommande referenser
till Thalias tempel och helgedom, hennes sånggudinnor, gracer,
änglar och keruber genomsyrar Lénströms verser. Begreppsapparaten är tidstypisk i sin strävan att markera teaterkonstens
höga status och skilja den från enklare taskspelarkonster. Med
det nya teaterhuset hade Gävles medelklass byggt sig en ny
kyrka mitt i byn. Det vittnade både om medelklassens handlingskraft och om dess syn på teatern som ett ädelt, upphöjt och
bildande nöje. Enklare själar fick söka sig till det f.d. Operahuset
vid södra tullen. Här vid Kungsgatan erbjöds Konst.

Templet
Teaterhuset hade alltså sitt symboliska värde och föreställningarna om konstens höghet återspeglas i husets yttre elegans. Att

interiören inte stod exteriören efter framgår av en insändare i
lokalpressen, skriven i samband med den högtidliga invigningen. 6 "På tid, som genom tidningarna blifwit afficherad, intog jag
min plats, den jag ej hade möda att finna", noterar skribenten
gillande och fortsätter:
Det war redan nära fullt hus. [...] Jag skattade antalet till
omkring 600. Sedan ögonen öfwerskådat menniskorna,
löpte de omkring salongen. Hwad anblicken af något nytt,
som wittnar om smak förenad med elegans, är fägnande.
Ridåen [...] war mycket enkel men smakfull, och när den
uppgick, feck man en öfwersigt af hela scenen med sina
kulisser och en Alptopp i bakgrunden, hwaraf illusionen
war förträfflig. Under koncerten gick ridåen upp och ned
flere gånger och emellan hwarje förändrades fonden och
kulisserna; och scenerna woro alla lika illusoriska och
wäckte behagliga intryck. [...] Eklereringen war i alla afseenden tillräcklig, och gaf ett ljus, som tillät mig igenkänna
mina på olika platser spridda bekanta, andre igenkändes
på deras talorganer.
En något torrare men i gengäld mer detaljrik redovisning av
husets utformning ger det försäkringsbrev som utfärdades i
mars 1840.7 Intrycket av paradbyggnad förstärks av de imponerande yttermåtten. Byggnadens långsida anges till 35 och gavelhöjden till ca 17 meter. Teatersalongen sägs vara indelad i Orkester med 25 numrerade platser, Parterr med 127, Amfiteater med
54, två parterrloger samt tre s.k. rader.8 Den första gav med sina
tio loger plats för 112 personer och den andra med tjugo åt 120.
På den tredje raden - även kallad galleriet - fanns femtio numrerade platser samt "derjemte rum för cirka 100 personer", sannolikt ståplatser. Ett fullsatt hus skulle alltså vara liktydigt med
en publik på närmare 600 personer och den ovan citerade skribenten framstår alltså som vittnesgill på denna punkt. Salong-

ens väggar sägs enligt brandförsäkringsbrevet vara målade med
oljefärg,
logeraderna hafva barriärer af bräder med förgyllda listgångar, och fyllningarne dekorerade med målade och förgyllda ornamenter. Avantscenen utgöres af en hvalfbåge,
prydd med rosetter och friser och uppburen af 4 st engagerade pilastrar i korintiska ordningen, med sina emblements och af väl utfört bildhuggeri och snickarearbeten
samt förgylda.
Under amfiteatern, i salongens bakre del, fanns enligt samma
källa ett antal lagerrum samt lokaler för konditori och frukthandel. Det dekorförråd som maskinmästaren demonstrerade vid
invigningen innehöll hela tretton fonder, sextio kulisser, tio tak,
fjorton lösa dörrar och tjugosju masker utan närmare specifikation. Med hjälp av dessa kunde scenen fås att föreställa "Stad,
Skog, Bergtrakt, Grotta, Sjö, 3:e större och mindre rum, Göthisk
sal, Bondstuga och Fängelse". I scengolvet fanns sju falluckor.
En mer välutrustad spelplats kunde varken skådespelare eller
publik önska sig. Huset hade dock en brist som det delade med
landets övriga teaterlokaler. På grund av brandfaran saknade
det uppvärmning och spektakelbesök vintertid kunde därför
lätt orsaka s.k. teatersnuva. Än värre var det för scenens artister.
Om en föreställning i november 1842 skriver Norrlands-Posten,
att skådespelarna spelade "med all den värma, som man kan
vänta i de lätta kostymerna i 20 graders köld". 9

Den sociala arenan
I detta hus spelades teater i drygt trettio år, närmare bestämt
fram till 1869 då den stora stadsbranden förvandlade det till en
rykande askhög. Hit kom landets främsta artister och här upp-

fördes dramatik i alla genrer. Men huset var något mer än bara
en teater. Det var också en social institution, en mötesplats och
en social arena där ståndssamhällets frontlinjer gjorde sig påminda. Även i teaterhusets salong uppfördes spektakel, kanske
väl så intressanta som de på scenen.
Den drivande kraften bakom teaterbygget var det teaterhusbolag som bildats 1837 och som var en helt privat organisation,
utan formell koppling till stadens styrelse. I bolagsledningen
återfanns borgmästaren C.E. Wahrenberg och grosshandlaren
E. Dahl och vid deras sida representanter för några av Gävles
mest bemärkta familjer: Strömbäck, Elfbrink, Elfstrand och
Grundström. 10 Medelklassdominansen är påtaglig. Bolaget kan
jämföras med den teaterstyrelse som låg bakom byggandet av
Operahuset på 1780-talet och där landshövdingen var centralgestalten. Nu kom kraften från ett annat socialt skikt. Nu ledde
stadens köpmän och borgare utvecklingen.
Varför satsade då detta sociala skikt tid och pengar på frågan
om Thalias boning? Som affärsföretag kunde projektet knappast
varit särskilt intressant även om det hade sin indirekta ekonomiska betydelse. "Efter ett par månaders stiltje i teaternöjenas
werld Öppnades för första gången i år wårt Thaliatempel [...] till
stor belåtenhet för teatervänner, restauratörer, schweitzare,
sockerbagare samt äpple- o. pepparkaksförsäljare", anmärkte
lokalbladet i en annan svensk landsortsstad och kanske var förhållandena likartade i Gävle.11 Personer som sysslade med affärer i något större skala gjorde sig kanske förhoppningar om att
huset skulle locka kringboende ståndspersoner till staden. Det
skulle stimulera den lokala handeln och ge ökad fart åt marknadskommersen. 12 Viktigare torde ändå de ideella eller ideologiska motiven ha varit. Som träffpunkt, nöjesinrättning och estetisk kultplats var teatern en institution av växande betydelse
och därmed av intresse att kontrollera. Gävles nya teater framstår också i hög grad som ett prestigeprojekt, ett uttryck för
medelklassens filantropiska sinnelag och höga kulturella ambi-

tioner. Det skulle visa vad medelklassen förmådde och fyllde
därmed en ideologisk funktion. "Skrytbygge" skulle man kanske kunna kalla det med en anakronistisk term. Moderna motsvarigheter är inte svårfunna.

Maecenas missräkningar
Medelklassen hade pengar men inte i obegränsad mängd. I Gävle, liksom i många andra städer vid denna tid, uppträdde den
som mecenat genom att svara för teaterhusens anläggningskostnader och deras förvaltning. Den var däremot ovillig att också
subventionera driften. Husen borde med andra ord bära sina
egna kostnader, vilket i allmänhet var lättare sagt än gjort.
Teaterbolagens intäkter bestod huvudsakligen av hyresavgifter
från gästande teatersällskap och andra estradörer, vilka dock
noga prövade erbjudna villkor.13 Var hyrorna höga och de förväntade biljettintäkterna låga sökte de sig till en annan, kanske
mindre komfortabel men ekonomiskt mer fördelaktig spelplats.
I Gävles nya teater gavs sålunda enbart drygt trettio teaterföreställningar samt några konserter under invigningsåret. Verksamheten hade ungefär samma omfattning under decenniets
återstående år, vilket innebar att teatern stod tom och obrukad
ca 300 dagar per år och de årliga inkomsterna uppgick till mindre än 1 000 riksdaler. Det var en ansenlig summa men ändå
otillräcklig för att täcka utgifter för räntor, brandförsäkringsavgifter, fastighetsskatter, underhåll m.m. 14 Jubelropen i samband
med invigningen förklingade följaktligen snabbt och ersattes av
varnande röster. På sommaren 1840, då flera sällskap haft tillfälle att prova den nya byggnadens faciliteter, skrev en insändare i
lokalpressen:
Man ser stora spektakelhus uppföras här och där i landorterna. Wi hafwa i Gefle fått ett sådant, wid hwars apteran-

de ingen kostnad blifwit sparad. Allmänheten är ock nöjd
dermed, men huru blifwa Theater-Direktörerne? Medan
ännu huset är nytt, årstiden tjenlig och truppen har artistisk förtjenst, defrayerar troligen tilloppet de stora afbränningarna, hwilkas största belopp säkert är legan för huset.
Framskrida några år under hwilka salongen blifwit besökt,
förlorar den det behag, som dess första åskådning ingaf,
och frequensen aftager, men omkostningarna qwarstå. 15
Profetiorna var överdrivet pessimistiska men inte ogrundade.
Teaterhusbolagets dåliga ekonomi kommenterades vid flera tillfällen i pressen under de följande åren. 16 Förslag om försäljning
dryftades i teaterhusdirektionen redan 1844. Enligt ett summariskt referat från en bolagsstämma i slutet av 1848 var närvarande ledamöter "överens om att någon åtgärd måste vidtagas till
beredandet af större inkomster af huset". 17 Ingen kunde dock ge
besked om hur detta skulle ske. 18 Om medelklassen gjorde sig
några vinster på teaterbygget så bestod de inte av klingande
mynt. Det ideologiska projektet var åtminstone i det korta perspektivet en förlustaffär.

Ett hus för vem?
"Sociala inhägnader" kallar sociologen Max Weber institutioner
eller samhälleliga områden som en intressegrupp försöker monopolisera och som ett sådant framstår onekligen Gävles nya
teater.19 Ambitionen kunde dock inte förverkligas fullt ut. Dels
gällde ju teaterhuset för att vara en publik byggnad, rest i allmännyttans tjänst, och skulle därmed stå öppen för alla som
kunde betala sin entrébiljett, dels var medelklassen för liten för
att själv kunna fylla teatersalongen och utgöra verksamhetens
ekonomiska grund. 20 Att medelklassen ändå dominerade teaterlivet kan tas för givet. En intressantare fråga är i vilken om-

fattning de lägre sociala skikten besökte Thalias tempel.
Många faktorer påverkade publiksammansättningen, däribland de olika gruppernas tillgång till ledig tid. Långa arbetsdagar omöjliggjorde för stora delar av befolkningen teaterbesök
på söckendagar. Spektaklen började i regel vid en tid då gesällerna fortfarande fanns i sina verkstäder och då pigor och drängar ännu hade långt kvar på sina arbetspass. Föreställningarna
kunde också sträcka sig långt in på natten. När A.W. Dahlgren
spelade August Blanches Engelbrekt och hans Dalkarlar 1849 gick
ridån ned först klockan ett på natten.21 För majoriteten av stadens medborgare började den nya arbetsdagen i arla morgonväkten och endast en liten och privilegierad grupp hade möjlighet att sova ut efter en sådan föreställning.
Grupperna på den sociala rangskalans nedre del hade vissa
möjligheter att under den arbetsfria veckodagen ta igen vad de
förlorat. Förbudet att ge offentliga föreställningar på söndagarna upphävdes under 1820-talet, vilket med all sannolikhet
förändrade teaterns publiksammansättning.22 Begreppet "söndagsspektakel" var under 1840-talet fast etablerat i språkbruket
och avsåg ett slags enklare och lättare underhållning, riktad
främst till dem som dessa dagar trängdes i parterrens grop eller
uppe på galleriets ståplatser. I den borgerliga pressens kommentarer om dessa evenemang förenas ansträngda lustigheter med
ett mer eller mindre väl dolt förakt för den okunniga hopen. De
s.k. söndagspjäserna, skrev Norrlands-Posten 1843, är "egnade
till de högst uppsatta åskådarnas förlustelse". 23 Denna pjäs, heter det i samma organ, "bör blifwa ett godt söndagsspektakel,
och det mesta af bifallet lät även nu höra sig från theaterns mest
upphöjda ståndpunkter". 24 Flera tidningar beskärmade sig över
den smakförsämring som innebar att goda pjäser ofta fick spelas
för halva hus, "medan de så kallade söndagsspektaklerna alltid
äro talrikt besökta" 2 5
Den tjänande klassens närvaro kunde alltså inte undvikas
men det var likafullt angeläget att försöka hålla den på plats.

1800-talets borgerlighet tycks ha lidit av en svårartad social beröringsångest.26 Redan konstruktionen av den nya teatern visar
också att den inte byggts för att härbärgera en homogen publik,
utan flera separata publiker. "Bättre folk" satt på de dyraste och
bästa platserna - på de lägre raderna och på amfiteatern - medan övriga spektatörer förvisades till den bortre parterren eller
till ståplatserna högst uppe under taket. Dräktskick och klädmode underlättade denna strävan att etablera distinkta gränser
mellan olika sociala skikt och en persons rätta hemvist tycks lätt
ha kunnat utläsas av sådana yttre tecken. "Gränsöverträden"
kunde dock inte alltid undvikas. Den ovan citerade skribent
som bevistade husets invigning avrundade sin insändare med
några kritiska kommentarer om publikens beteende:
Ett origtigt bedömmande af några bland åhörarna om de
platser, hwilka tillhörde deras stånd och klädsel kunde jag
ej undgå att anmärka: Jag fann nemligen, bland eleganta
damer på första raden, klädda i hattar och negligéer,
hufwudbonader som tillhöra troisiemen. Men sådant är ett
misstag, erinrade jag mig sjelf, som egt rum i afton wid
theaterhusets första begagnande och som twifwelsutan en
annan gång blir räddadt. En ann är så god som en ann,
tänker person och jag betalar min plats med samma mynt
som andra. Någon skillnad emellan personer gäller dock
öfwerallt i werlden, till och med i Guds hus och på spektaklet. 27
Spännvidden mellan de dyraste och de billigaste platserna
gav också de olika publikerna skiftande värde i strikt ekonomisk
mening. Uteblev den högbetalande så innebar det ett kännbart
ekonomiskt avbräck för den besökande teatertruppen. Varje
evenemang som lockade den sociala eliten bort från teatersalongerna utgjorde därmed ett allvarligt hot. Ett exempel erbjuder en sejour 1845 då Anders Gustav Wallin inledningsvis fick

spela för en glest besatt salong. Lokaltidningen uttalade dock
förhoppningen att fortsättningen skulle bli bättre "då möjligen
inga supéer, såsom nu, hindra en stor del af den mer bildade
allmänheten att biwista representationerna".28 Truppen fick likafullt ställa in sin sista föreställning då den sammanföll med en
större begravning 2 9 "Man skall veta att här i Gefle är ej ovanligt
att supéer anställs på aftnarna då goda spektakel gifwas", påpekade Norrlands-Posten några år tidigare. Många goda pjäser
har fått spelas för halvtomma salonger då representationerna
sammanfallit med olika tillställningar inom stadens familje- och
festivitetskotterier.30 Mellan raderna skymtar anklagelsen att
vissa kretsar med sina festarrangemang medvetet saboterade
föreställningar av för dem misshagligt slag, särskilt sådana som
befanns socialt eller politiskt utmanande.31

Striden om den goda smaken
Medelklassen fick inte njuta någon ostörd ro i Thalias helgedomar. Denna grupp kunde göra sin röst hörd i det offentliga
samtalet och försummade sällan tillfället att huta åt de "upphöjda" spektatörerna för att de skrattade på fel ställen och bar sig
allmänt lunsigt och lymmelaktigt åt. "I Upsala har den högre
publiken i theatersalongen samma ovana, som i Gefle, att flina
och skratta åt en tragedi" skriver exempelvis Norrlands-Posten
i början av 1842 och framhåller året därpå, att det vore väl om
"en blandad salong åtminstone lät dem först gifwa ton, hwilka
förstå att bedömma om utmärkelsen är lämplig eller icke". 32
Som avslutning på några berömmande ord om Edvard Stjernströms agerande i Schillers Rövarbandet frågar samma tidning
retoriskt, om det är tillåtet att göra en anmärkning, nämligen
den att "tredje raden en annan gång må låta bli att skratta wid
de djupast tragiska ställena i en rol, såsom det i går afton flera
gånger hände vid Hr S:s lyckligaste föredrag". 33

Pressens återkommande anmärkningar och förmaningar illustrerar ett möte mellan två sociala världar, där den ena hävdar
sin exklusiva rätt att avgöra vad som är den korrekta estetiska
uppfattningen och god ton i en teatersalong. I de åthutades
flabbskratt finns ett ifrågasättande av medelklassens hegemoniska strävanden. Det riktas mot scenens aktörer men även mot
första radens privilegierade publik.
Så vad var det nu för ett hus man byggde i Gävle? Ett konsternas tempel var det förvisso, men i hög grad också en statussymbol. Under 1800-talets första hälft byggdes nya teaterhus på
många håll i landet av en medelklass som var angelägen att visa
sin initiativkraft och sitt filantropiska sinnelag. Gävle tävlade
med andra större landsortsstäder och placerade sig högt, kanske
allra högst, på ranglistan. Det smakade, men det kostade också.
Gävles praktbyggnad var en förlustaffär i det korta perspektivet
men förräntade sig kanske på längre sikt i form av medborgerligt förtroende och politiskt inflytande. Huset blev därtill en
social arena. Medelklassen tänkte sig kanske att mötet med den
sceniska konsten skulle ha en förädlande inverkan på den tjänande klassens sinnelag men fick se sina förhoppningar komma
på skam. Hopen visade ingen större tacksamhet över att ha
blivit insläppt i Thalias tempel utan störde ordningen med sina
busvisslingar och hånskratt. Klassmotsättningarna fanns också
på teatern. Estetiken visade sig ha en politisk dimension.
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ROLAND DAHLBLOM

Glimtar ur Gävles musikliv
I början av detta sekel beskrev en författarinna Gävle som "den
sovande staden", ett både orättvist och omotiverat uttalande,
som tyvärr dröjt sig kvar och menligt inverkat på stadens rykte.
Det är inte gott att veta, vilka anspråk författarinnan ställde
på tillvaron under sin vistelse här. Hon var kanske ointresserad
av stadens dåtida musikutbud bestående av Hoffmanska kapellet och NT-orkestern samt Concordiakören och, från 1912, symfoniorkestern. Inte heller teaterverksamheten tycks ha imponerat på den kräsna författarinnan.
Jag vill här blicka tillbaka och visa hur stadens musikliv började en gång. Det äldsta datum jag känner för en offentlig konsert i Gävle är annandag jul 1785. Konserten gavs i det på hösten
samma år färdigställda "operahuset" eller "spektakelhuset",
beläget på Södra Kungsgatan. Byggnaden, som senare blev Gävle Auktionskammare, revs i början av 1960-talet. Initiativtagare
var dåvarande stadsläkaren i Gävle, Anders L. Santheson (17521810), själv amatörflöjtist och livligt musikintresserad.
Det fanns som regel en bakomvarande anledning till forna
dagars offentliga musicerande. En konsert kunde anordnas för
ett akut hjälpbehov, vilket var anledningen till konserten på
annandag jul 1785.
Flera av våra städer drabbades av eldsvådor under förra seklet. Utom Gävle, som eldhärjades svårt försommaren 1869, även
bl.a. Sundsvall och Karlstad. Men hur stor är kännedomen om
Jönköpings stadsbrand? Det var nämligen till förmån för de
drabbade i denna brandolycka som konserten ägde rum. Det är

inte känt i detalj vad som spelades denna gång. Dokumenten
anger blott "musik av bl.a. Naumann" (Johann Gottlieb Naumann, 1741-1801).
Konserten gick utmärkt och behållningen blev god. Och genom denna betydelsefulla och lyckade konsert föddes idén att
stadens amatörmusiker skulle slå sig samman till ett permanent
sällskap med välgörenhet som inriktning. Så skedde också, Musikaliska Sällskapet bildades, sannolikt med doktor Santheson
som initiativtagare. Gävle fick nu för första gången ett organiserat musikliv.
Musikaliska Sällskapet började snart idka en mera regelbunden konsertverksamhet. Tyvärr vet man inte i detalj vad som
spelades, men förekomsten av glasharmonika och klarinett i en
konsert visar, att instrumentkombinationen ibland kunde vara
ganska brokig. Vad som spelades i senare tid framgår av notinköpen, som finns antecknade i en kassabok från 1826, och en
protokollsbok från 1819.
Lokalfrågan var nog inget större problem, åtminstone inte
före 1869 års brand. Man konserterade i "Spektakelhuset", i
Hospitalskyrkan, som blev lågornas rov i den stora branden, och
i stadshuset. Upptryckta programblad till konserterna fanns troligtvis inte under Musikaliska Sällskapets tidigare historia. Vad
man skulle spela framgick av affischerna och det är rimligt att
anta att marknadsföringen sköttes av de medverkande själva,
vilka tog sig an uppgiften att affischera runt om i staden.
Biljettförsäljningen ombesörjdes troligtvis av doktor Santheson själv. Försäljningen ägde rum där han befann sig, vanligtvis
på stadens apotek, som under en kort tid även fick tjänstgöra
som ett slags depeschkontor. Detta förhållande avslöjar det nära
sambandet mellan den socialt sinnade, ansvarskännande läkaren å ena sidan och kulturen med välgörenhetssyfte å den andra.
Det är uppenbart, att Musikaliska Sällskapet slutgiltigt fastställde sin policy under år 1805. Man gav en konsert på rådhuset
långfredagen den 19 april och tillkännagav genom annons den

27 april, att intäkterna anslagits till förmån för Pauvres Honteux,
varmed förstås "personer, hvilka sett bättre dagar, äro behöfvande och icke hafva understöd från stadens fattigvård". Och doktor Santheson, som visste var behoven fanns, fick helt naturligt
uppgiften att som kontaktman fördela disponibla medel. Intäkten skulle även bli början till en fond för samma ändamål, uppger dokumenten, och därför har den 27 april 1805 räknats som
den dag Concordia-kören grundades. Välgörenhetstanken har
sedan dess varit riktmärket för körens verksamhet.
Det är med stor förundran man tar del av det verk, som stod
på programmet för denna märkliga konsert. Man framförde
nämligen musik av Joseph Haydn, som då fortfarande levde. En
uppgiftslämnare har angivit Haydns "Stabat Mäter" som programpunkt vid konserten, men dokumenten talar om "Passionsmusik" av Haydn. Det är uppseendeväckande, att Haydn
redan under sin livstid spelades i Gävle.
Det var sannolikt Carl Johan Moberger som dirigerade Musikaliska Sällskapet då Concordia "föddes". Under Mobergers
ledning tog en kontinuerlig konsertverksamhet form med
musik som bl.a. anpassades till årets högtider. Under påskhelgerna uppfördes på långfredagarna bl.a. Haydns passionsmusik och under julhelgerna samme tonsättares "Herdarna i Betlehem".
Moberger föddes 1763 och erhöll sin första undervisning i
musik av Olof Åhlström, organist i Maria kyrka i Stockholm.
Han avled 1844 och till 150-årsminnet av hans död skrev Claes
Holmgren, domkyrkoorganist i Visby, tidigare organist i Gävle
Staffans kyrka, en uppsats, i vilken han ger inblickar i Gävles
dåtida musikmiljö. Moberger, som närmast kom från en tjänst
som organist och kantor i S:t Nicolai kyrka i Nyköping, erhöll i
april 1788 fullmakt att som organist tjänstgöra i Gävle. Han
efterträdde då Eric Ström, som avlidit två år tidigare. Förutom
organisttjänsten i Gävle Heliga Trefaldighets kyrka innehade
han samma tjänst i Hospitalskyrkan. Han var director musices

Carl Johan Moberger porträtterad av Ferdinand Tollin. Foto:
Länsmuseet i Gävleborgs län.

vid Gymnasiet, director cantus choralis et figuralis vid Trivialskolan och axlade med stor framgång ledarskapet för Musiksällskapet Concordia, som ännu i dag konserterar med en bred
repertoar.
På 1820-talet får man genom notinköpen en viss ledtråd till
den aktuella repertoaren. Av Beethoven finns noterna till hans
septett och en "Grand Simphonie". Man inköpte noter för såväl

vokal som instrumental musik och bland tonsättarna märks Mozart, Weber, Kuhlau, Mendelssohn, Filz och Vogler.
På 1830-talet talar dokumenten om soaréer, t.ex. 1834, då delar
av Haydns "Årstiderna" och en kantat av Riem uppfördes; 1837
uppfördes delar av Haydns "Skapelsen" samt verk av Weber
och Gluck.
På långfredagen 1842 gav man Haeffners stora oratorium
"Försonaren på Golghata" - ett kraftprov av ett amatörsällskap,
vilket vittnar om Mobergers entusiasm och stora kunnande.
Som ledare av Concordia under nästan 40 år och organist i Gävle
Heliga Trefaldighets kyrka under 56 år framstår Moberger som
den självklare centralgestalten i Gävles musikliv under första
hälften av 1800-talet. Moberger var enligt uppgift en originell
man, skygg till sin natur. Han ville inte låta sig avporträtteras
och hade en aversion mot förhängen och gardiner. Detta innebar
fri utsikt för honom själv men även fri insyn utifrån gatan, vilket
utnyttjades av Ferdinand Tollin, en då sextonårig gymnasist,
som stod på motsatta sidan av gatan och avporträtterade honom, där han satt vid sitt klaver (se s. 47).
Redan nio år före bildandet av Musikaliska Sällskapet, 1776,
hade Anders Wesström utnämnts till organist och director musices i Gävle Heliga Trefaldighets kyrka. Wesström föddes 1720
eller 1721 och avled 1781. Han var rikt begåvad, inskrevs vid
Uppsala universitet 1738 och disputerade på avhandlingen De
abdicatione Regia 1744. Därefter auskulterade han i Svea hovrätt några år, innan han valde musiken som yrke.
Wesström gjorde en studieresa 1756-1760 med vistelse dels i
England, dels på kontinenten. Han studerade bland annat i
Tyskland, och i Italien fick han företräde för Giuseppe Tartini,
sin tids kanske störste violinpedagog, vars stråkföring kom att
bilda mönster för det moderna violinspelet. Tartini utbildade
många framstående violinister, och bland hans elever återfinns
Wesström och Horn från Sverige. Wesström gjorde på sin italienresa ett uppehåll i Dresden, där han lärde känna en fattig

bondpojke, som han tog med sig på resan till Tartini. Ynglingen
hette Johann Gottlieb Naumann, vars stora musikbegåvning
Wesström således upptäckte. År 1777 inkallades Naumann till
Sverige för att bistå Gustav III i dennes operaplaner och för att
utveckla Hovkapellet.
Efter hemkomsten till Sverige framträdde Wesström som firad violinist. Han återupptog sin tjänst som ordinarie violinist i
Hovkapellet, vilken han innehaft sedan 1748, och stannade kvar
i dess tjänst till 1773.
Wesström var också en framgångsrik tonsättare, vars verk
representerade övergången mellan barock och wienklassicism.
Sex stråkkvartetter finns bevarade av hans hand, vilka präglas
av sångbarhet och livfull stämföringsteknik.

Mötet med folkrörelserna
I dagens stora kulturutbud inträffar alltid krockar mellan olika
aktiviteter, som råkar inträffa vid samma tidpunkt. Det har uppstått strider om själarna, strider som inte bara utkämpats vertikalt mellan skilda musikaliska aktiviteter utan också horisontellt, dvs. mellan musikaliska aktiviteter och t.ex. idrottsliga
begivenheter. Det kan då vara intressant att se, att man inte
heller stod främmande för dylika problem under 1800-talets
första hälft. Vid en konsert i Gävle Heliga Trefaldighets kyrka
den 8 juli 1842, som gästades av orgelvirtuosen Ferdinand Vogel, inträffade en kulturkrock, eftersom "nästan wid samma tid
war sammanträde för Bibelsällskapet, der förwäntan, att H:r
Erkebiskop af Wingård skulle hålla tal, såsom ock skedde".
Många människor sökte sig naturligtvis till Bibelsällskapet för
att åhöra ärkebiskopens tal, men konsertgivaren Vogel fick dock
ett något större auditorium än vad som var brukligt vid konserterna.
Emellertid uppmanades Vogel av "flere musikens wänner"
att ge en ny konsert "Thorsdags afton, den 14 juli", vilket också

skedde, och nu framförde Vogel sin egen komposition "Chaos
och Ljus" och "Triump-Sinfoni med Basunaccompagnement",
Ahbé Voglers "Hirten-Wonne" och även "på begäran" sin egen
populära "Graftoner".
Vid tiden för Vogels konsert stod det svenska samhället inför
den kanske största omvälvningen någonsin. Omkring 1840 inleddes den stora emigrationen till Amerika, och under de år den
pågick utvandrade 1 200 000 svenskar. Många återvände emellertid och kom att påverka det svenska samhället på vitt skilda
områden. Det gällde bl.a. utvecklingen mot allmän rösträtt och
demokrati, folknykterhet och religionsfrihet. Frikyrkorörelsen
utvecklades exempelvis tack vare impulser från återvändande
emigranter, och det är troligt, att dessa medförde sånger och
visor från Amerika som bildade grunden till den frikyrkliga
sångskatten här. Åtminstone vet vi med säkerhet, att vissa sånger gick åt motsatt håll. Joe Hill (ursprungligen Joel Hägglund)
tillhörde i sin ungdom missionsförbundets kyrka i Gävle, och
melodierna till de sånger han sjöng i kyrkan försåg han med
agitatorisk text när han anlände till Amerika och där anslöt sig
till fackföreningsrörelsen.
De frikyrkliga samfundens betydelse kan inte överskattas. Till
skillnad från statskyrkans professionella förkunnare yppades
möjligheter för gemene man att i frikyrkorna förkunna och vittna om sin tro. Och med kyrkomusiken förhöll det sig säkert på
samma sätt - att själv få aktivt deltaga i gudstjänsterna med sitt
enkla musicerande värdesattes högre än att i Trefaldighetskyrkan få lyssna till en ryktbar organist med Bachfugor som specialitet. Med största sannolikhet intensifierades musiklivet, när
trossamfunden uppförde sina församlingshem och senare kyrkor: Missionsförbundet 1855, Baptistförsamlingen 1858, Metodistförsamlingen 1870, Filadelfiaförsamlingen 1924 och Frälsningsarmén, den engelska 1888 och den svenska 1913. Samtidigt
tycks Concordias verksamhet efter Mobergers död ha avtagit,
kanske beroende på avsaknad av lämplig ledare.

Concordia
1869 års brand, som ödelade stora delar av Gävle, lamslog den
musikaliska verksamheten i Concordia under tretton år. Först
1882 fick Concordia en ny dirigent och med honom kom kören
att gå sin andra storhetstid till mötes. Hans namn var Wilhelm
Björkgren, organist i Heliga Trefaldighets kyrka och aktiv i stadens musikliv. Han var också dirigent för NT:s orkester, som
betydde mycket för stadens musikliv, inte minst som musikhjälp åt Concordia. Bland Björkgrens elever fanns en yngling vid
namn Carl Sjöberg, född i Gävle 1861. Han skulle med tiden
skriva in sig i vår musikhistoria som upphovsman till "Tonerna". Han avled redan år 1900 i Hedemora, där han var stadsläkare.
Under Björkgrens ledarskap höjdes av allt att döma Concordias konstnärliga nivå. Man finner nu så gott som alla Nordens
vokalkompositörer av rang representerade i Concordias repertoar, såsom Adolf Fredrik Lindblad, August Söderman, Edvard
Grieg, Nils W. Gade, Ivar Hallström och Felix Mendelssohn.
Ludvig Norman intar en särställning. Han besökte Gävle 1884
och mottogs med en festföreställning samt utnämndes till hedersledamot i Concordia. Som tack för mottagandet överlämnade han manuskripten till fem sånger för blandad kör, för övrigt
hans sista arbete - han avled kort tid därefter.
År 1890 framstår som ett märkesår i Concordias historia. Då
framför man för första gången ett storverk i sin helhet, nämligen
oratoriet "Skapelsen" av Haydn. Dokumenten uppger, att två
solister rekvirerades från Operan i Stockholm, i övrigt var alla
från orten. Det framgår också, att resultatet blev mycket lyckat.
Man inriktade sig också på musikdramatik med avsnitt ur Wagners "Lohengrin", Max Bruchs "Schön Ellen", Cherubinis "Requiem" samt verk av Gluck.
I slutet av 1800-talet inträder en nedgångsperiod för körsången, förmodligen beroende på bristande tillgång på stämmor. Ett

hedrande uppdrag visar dock, att Concordia framstår som ett
begrepp i körsångens Sverige vid denna tid. Ett antal körmedlemmar fick nämligen representera Concordia i de musikfester
som förekom i Stockholm i anslutning till konst- och industriutställningen 1897.
Rekryteringen av musikkunnigt folk har naturligtvis givit
skilda resultat under Concordias långa och märkliga historia,
vilket i sin tur medfört att ensemblens sammansättning skiftat
starkt under årens lopp. Under vissa perioder har instrumentalmusiken varit mera framträdande än körsången, något som var
fallet under flera år kring sekelskiftet, då repertoaren utvidgades med instrumentalmusik av Mozart och Händel.
Körsången tog emellertid förnyad fart i början av 1900-talet,
och 1903 uppfördes Gounods sorgekantat "Gallia", Cherubinis
"Requiem" samt ett flertal smärre verk. Under periodens uppsving kan också ett celebert besök noteras. Den legendariske
John Forssell gästade Concordia 1904 som solist i Gades "Elverskud", och redan året därpå, när Concordias 100-årsjubileum
inföll, befann sig Forssell åter i Gävle, nu som solist i en stor
konsert med en kantat av Gustaf Hägg som huvudnummer.
Under de första hundra åren i Concordias historia framstod
kören som den musikresurs kring vilken Gävles offentliga musikliv kretsade. Välgörenhetstanken var ledstjärnan och på dirigenternas ansvar föll arbetet med programsammansättningen
och höjandet av den konstnärliga kvaliteten. Moberger byggde
otvivelaktigt den stabila grunden. Han såg sångkörens kapacitet och utvecklingsmöjligheter och öppnade dörrarna. Under
Björkgrens ledning tog kören steget ut till musikens storformer,
detta trots att man ofta fick plocka samman stämmor från regementets musikkår, NT-orkestern och Hoffmanska kapellet.
När Gävle så småningom fick en symfoniorkester löstes Concordias orkesterbehov.

Symfoniorkestern och Concordia
Vi 1990-talsmänniskor, som så gott som dagligen föreläggs besparingsförslag och nedskärningsprogram för att minska statens budgetunderskott, betraktar nog 1911 års riksdag som rena
schlaraffenland. Då ställde man nämligen från statens sida kapital till förfogande för att bilda symfoniorkestrar ute i landet.
Bland de deputationer, som anmälde sitt intresse, fanns också
ombud från Gävle, och man lyckades alltså övertyga statens
representanter om lämpligheten av en symfoniorkester i Gävle.
Ärendet behandlades med förvånansvärd snabbhet och sedan Gävle fått klartecken att bilda en symfoniorkester, blev nästa steg att anställa en orkesterledare, som kunde bygga upp en
sådan orkester från grunden. Till denna uppgift anställdes Ruben Liljefors, en välmeriterad dirigent, tillika tonsättare, som
bedrivit studier för Salomon Jadassohn, Felix Draeseke och Max
Reger.
Liljefors lyckades tydligen snabbt att anställa erforderliga
stämmor, ty redan året därpå, den 16 januari 1912, svingade han
taktpinnen över den purfärska symfoniorkesterns första konsert. Under hans tid som orkesterns dirigent (1912-1931) framförde orkestern Beethovens samtliga symfonier.
Under Liljefors initialarbete med den nybildade symfoniorkestern avled Concordias dirigent Wilhelm Björkgren, som under trettio år ansvarat för körens verksamhet. Liljefors övertog
då ledarskapet även för Concordia, samtidigt som han utvidgade repertoaren med verk av bl.a. Mendelssohn, Söderman och
Hallén. Även Liljefors eget verk "Blomsterfursten", som han
skrivit till Linnéjubileet 1907, upptogs på repertoaren.
Liljefors disponerade nu en ansenlig musikalisk resurs och
kom därför att framstå som förgrundsgestalten i Gävles musikliv fram till 1931, då han på grund av sjukdom lämnade sina
tjänster och flyttade från staden. Han efterträddes av Johan Ludvig Mowinckel. Gävlebornas uppmärksamhet inriktade sig nu

mot Staffanskyrkans invigning, en stor händelse i Gävle 1932.
En av kyrkans organister - Jakob Ekström - var också en produktiv tonsättare. Hans främsta verk torde vara hans fyra symfonier, av vilka blott en har blivit framförd, nämligen den andra
i C-dur.
Av komponerande organister verksamma i Gävle Heliga Trefaldighets kyrka kan nämnas Gottfrid Berg, den s.k. nya saklighetens företrädare, vars produktion domineras av strama och
kraftfulla barockinfluerade orgelverk och sakrala körhymner,
och Gunnar Thyrestam, vars verk har ett personligt tonspråk
med arkaiserande drag och kärva klanger.
Andra Gävletonsättare med sakrala verk är bl.a. Gunnar Nyländer och Gösta Wallentin.
Om Jakob Ekström är Gävles mest produktive tonsättare bör
Rune Wahlberg med sina 200 verk vara god tvåa. Hos Wahlberg
är det traditionalistiska draget starkt markerat, och i hans produktion intar sju symfonier, tillsammans med ett antal konserter
för skilda instrument, en central ställning. Till Concordias 150årsjubileum 1955 tonsatte Wahlberg kantaten "Våren sjunger"
till Ingemar Hasselblads text.
Den vidare kontinuiteten i Concordias ledarskap säkrades av
Arne Blomqvist, Erik G. Malmström, Erik Magnusson, Knut
Lindström, Svenerik Damm, Claes Holmgren, Birgitta Magnusson, Claes Gunnar Larsson, Eli Helland och Irina Forslund, under vilkas ledning man instuderade ett antal större verk, bl.a.
Larssons "Förklädd Gud", Carl Orffs "Carmina Burana" och ett
flertal a cappella-verk. Det tidigare så nära samarbetet med
symfoniorkestern i körverk har sedan länge upphört. Den 1981
bildade Symfonikören under Gustaf Sjökvists ledning svarar
numera för denna medverkan. Namnet på symfoniorkestern är
ändrat till Gävle Symfoniorkester. Även om orkestern fortfarande
är en av Sveriges till numerären minsta statsunderstödda symfoniorkestrar har stämmornas antal utökats till 52, och därigenom har repertoaren kunnat vidgas.

Av alla dirigenter som kommit och gått under årens lopp
torde Stig Westerberg vara en av de mest intressanta. Han var
djärv och studerade in verk av Bartök, Kodaly, Honegger och
Martinu, vilka representerade modern musik. Hans efterträdare, Gunnar Staern, satte upp Stravinskijs "Oedipus Rex" 1957,
vilket var Sverige-premiär. För att klara framförandet krävdes
en total satsning av tillgängliga stämmor, vilket tog sig uttryck i
att Krister Lindberg, bankdirektör i Sparbanken, satt bland stråkarna, och stadsfogden Alvar Anckar svarade för tredje flöjtstämman. Av symfoniorkesterns dirigenter visade särskilt Gunnar Staern och Carl Rune Larsson intresse för den numera
internationellt kände Bo Linde och dennes verk, och de framförde också flera av hans kompositioner.
För Gävleborna har Boulognerskogen alltid varit en kär utflyktsort, där delar av symfoniorkestern konserterat på sommarkvällarna. Vid Boulognerskogens 100-årsjubileum 1965 gav
såväl orkestern som Pingstförsamlingen och Frälsningsarmén
ett stort antal konserter, under det att Arbetarbladet bjöd på
"Måndagskvitter" och Gefle Dagblad på "Musikgissning".

PER ARNE WÅHLBERG

Gävle - cirkuskonstens svenska
huvudstad

The Svensons, Furuviks Ungdomscirkus, Bodo West... Visst är
dessa namn välkända för många, framför allt i den äldre generationen. De har på olika sätt anknytning till cirkus och till Gävle, som i början av vårt sekel blev cirkuskonstens svenska huvudstad. Det är ingen tillfällighet att Nordens enda artistskola,
Cirkusgymnasiet, finns vid Vasaskolan i Gävle och att Nordens
enda cirkusbyggnad, som ännu används för sitt ursprungliga
ändamål, finns i Furuviksparken utanför Gävle.

Det började på Västra Islandsgatan
I fastigheten Västra Islandsgatan 11 bodde i slutet av 1800-talet
Josef Ottoboni. Han kallades Vackra Josef av gävleborna och
försörjde sig på att sälja glass, ballonger och vackra spetsar som
hans fru virkade. Hon hette Carolina och var betydligt äldre än
Josef, som var hennes tredje man. Tillsammans med sin förste
man, akrobaten H.W. Muller, hade hon rest främst i Sverige och
Norge med ett litet akrobatsällskap. Makarna fick sex barn, som
tidigt fick medverka i föreställningarna. Efter Mullers död gifte
Carolina om sig med en musiker, blev änka på nytt efter ett par
års äktenskap och gifte sig med Ottoboni. Av Carolinas sex barn
blev sonen Josef (1866-1917) den mest kände. Han lät försvenska sitt efternamn till Möller och reste med ett eget akrobatsällskap, Möller Troupe. Han medverkade själv i föreställning-

arna som atlet och "lyfte med synbar lätthet en stor häst".
I mitten av 1890-talet blev Möller Troupe Cirkus Möller och
några år senare ändrades namnet till Cirkus du Nord. Gävle
kom att bli bas för Josef Möllers cirkusverksamhet. Staden låg
bra till. Det var lätt att därifrån ta sig med ångbåt söderut, norrut
eller över till Finland, som var ett tacksamt reservområde. Med
järnväg var det enkelt att ta sig till Norge. Josef Möller köpte en
fastighet på Norra Fältskärsgatan 3, där han bodde mellan turnéerna. Efter hans död 1917 drevs företaget vidare av sonen
Herman pch dennes styvmor Asta, dock utan större framgång.

Knut Lindberg
Annandag jul 1895 inledde Cirkus Varieté Lindberg en sejour i
ridhuset i Gävle. Truppens ledare, Knut Lindberg, var född i
Gävle, och fyllde kort efter denna premiär 21 år. I själva verket
var det en kvinna, Julia Andersson, som var sällskapets ledare.
Hon var syster till Josef Möller och hade under en period varit
gift med en svensk akrobat. Sedan paret separerat levde hon
tillsammans med Lindberg. Under några år hade Julia och Knut
ingått i Möller Troupe som artister. Sällskapet turnerade i Norge
på hösten 1895, och i samband därmed lämnade paret Andersson-Lindberg sällskapet. De reste till Gävle för att starta egen
cirkus. Efter sejouren i ridhuset drog Cirkus Lindberg, "Norrlands Circus från Gefle", ut på sin första turné.
Gefle

Utställnings-Cirkus

Den stora utställningen i Gävle sommaren 1901 lockade till sig
en rad nöjesidkare, som var och en på sitt sätt försökte slå mynt
av utställningsbesökarnas behov av förströelser. Ett tivoli fanns
givetvis på plats. I början av juli hade Cirkus Bröderna Lindberg
premiär på tivoliområdet. Direktörer var Knut Lindberg och

Josef Möller (till vänster) och Knut Lindberg.
Knut var född i Gävle, Josef i Hull, England.
Båda blev cirkusdirektörer.

hans yngre bror, Frans. Den verkliga ledaren var emellertid Julia
Andersson. Frans Lindberg var född 1882. I de tidiga tonåren
hade han anslutit sig till broderns cirkus och utbildats till en
skicklig ryttare. Han var föreställningens stora attraktion och
annonserades som "Ryttarnes Konung, Frans Lindberg från
Gefle". När cirkusen senare lämnade Gävle för fortsatt turné
kallades företaget "Gefle Utställnings-Cirkus".
Julia Andersson och Knut Lindberg gick senare skilda vägar.

Knut fortsatte periodvis under de följande åren som cirkusdirektör, med växlande framgång. När han inte reste med eget
företag tog han engagemang som cirkusbrottare och atlet vid
andra cirkusar.
Säsongen 1907 inledde han ett samarbete med Carl Schmädicke. Tillsammans drev de Cirkus National. Vid denna tid hade
Knut gift sig med Laura Sörensen. Hon var född i Danmark och
en skicklig dansös.
Våren 1910 gick Knut Lindberg ut med ett företag i egen regi,
Grand Cirkus K. Lindberg. Vid midsommartiden reste sällskapet till Finland. Där minns man honom som en man som levde
på stor fot. Pengarna gick i samma takt som de kom, ibland
snabbare. Nu drabbades Knut av astma och det blev i stället
hans fru, Laura, som fick stå för inkomsterna. Hon tog engagemang som solodansös på olika nöjesetablissemang i Finland och
Ryssland. Revolutionen tvingade dem dock att återvända till
Sverige.
År 1918 inledde Knut Lindberg ett samarbete med Carl Gustaf
Hedman - Glada Kalle - en av vårt lands mer kända bondkomiker. De turnerade med Cirkus Lindbergs och Glada Kalles Cabaret-Teater. Knut var vid denna tid mycket sjuk p.g.a. sin astma. Han avled 1918, endast 43 år gammal.
La Bella Ingeborg
Lilla Ingeborg - "nutidens största fenomen af mänsklig böjlighet" - fanns på programmet hos Cirkus Lindberg under flera år.
Hon hette egentligen Valborg Elisabeth Gröning och var född
i Gävle 1890. Hennes mor var ogift men fick två barn - en
son och en dotter. När hon övergavs av barnens far accepterade
hon därför Julia Anderssons erbjudande att denna skulle ta
hand om dottern. Flickans hela tillvaro förändrades. Som de
allra flesta cirkusbarn på den tiden fick hon lära sig dansa balett. Detta ansågs viktigt eftersom man då lärde sig att behärska

Valborg Elisabeth Gröning, som kallades Little Ingeborg och La Bella Ingeborg.

sin kropp och fick ett graciöst uppträdande.
Ingeborg tränade även akrobatik och "arbetade kautschuk",
som det kallas när artisten specialiserar sig på att böja sin kropp
bakåt på olika sätt. Hon lärde sig rida och gå på lina och blev en
mångsidig artist. Barnartister var mycket vanliga i äldre tiders
cirkusföreställningar. Publiken charmades lätt av de små pojkarna och flickorna. Deras tillvaro var dock i de flesta fall miserabel. Senare lämnade Ingeborg Cirkus Lindberg och Julia
Andersson. Hon gifte sig med en akrobat, Charles Bazola. Tillsammans hade de ett akrobatnummer, Fortuna och Bazola, och
gjorde med detta nummer en internationell karriär. Krigsutbrottet 1939 fick dem att återvända till Sverige. Sitt sista offentliga
framträdande gjorde paret i revyn Vi bjuder till, som gavs på
Gävle Teater i november 1942. Därefter försörjde de sig som
tidningsbud. Charles Bazola dog 1946, 62 år gammal. La Bella
Ingeborg gick ur tiden natten till julafton 1970, 80 år gammal.

Frans Lindberg
Cirkus National med Knut Lindberg och Carl Schmädicke som
direktion reste större delen av säsongen 1908 i Danmark. I början
av augusti avbröts Danmarksturnén och truppen återvände till
Sverige för att den 7 augusti ha premiär i Karlstad. Under den
fortsatta turnén lämnade Knut Lindberg direktionen. Hans yngre bror, Frans, övertog posten som direktör, och Cirkus Frankoni-Schmädicke uppstod. Samarbetet fortsatte under hösten,
men Carl Schmädickes inflytande blev allt mindre ju längre tiden led. När sällskapet i början av november gästade Mariestad
hette cirkusen Frankoni med Frans Lindberg som ensam direktör. Schmädicke var utmanövrerad.
Att vara cirkusdirektör var ingen ny upplevelse för Frans
Lindberg. Han hade ju tidigare under korta perioder - i varje fall
till namnet - fått vara cirkusdirektör tillsammans med sin bror,
under Julia Anderssons fasta ledning. En kvinna fanns i bak-

Fanny Lindberg (1877-1930).

grunden även här. Det var Frans Lindbergs hustru, Fanny, som
tillhörde den internationellt kända artistfamiljen Luftman. Hon
var född 1877 i Kraköw i nuvarande Polen. Vid sekelskiftet hade
hon blivit engagerad till Cirkus Lindberg som ryttarinna och
dansös.
År 1909 gjorde Frans Lindberg och hans hustru sin första
säsong helt i egen regi. I det program som Cirkus Frankoni
presenterade det första året svarade direktören själv för många
av inslagen. Han utförde flera ryttarnummer och framförde cirkusens enda frihetshäst. Dessutom medverkade han i en balansakt. Hästinslagen dominerade programmet, som måste
betraktas som anspråkslöst. Turnén var planerad därefter. Företaget besökte främst mindre platser, där ett besök av en cirkus även i det lilla formatet - räknades som en stor händelse. Det

visade sig att makarna satsat rätt. Redan året därpå hade de fått
möjligheter att avsevärt förbättra programstandarden.
Direktörens ritt - största

attraktionen

Den största attraktionen på programmen under Cirkus Frankonis första säsonger var utan tvekan Frans Lindbergs eget ryttarnummer. Han red jockey, ett nummer där ryttaren gör en rad
språng och "landar" på den galopperande hästens rygg i sittande eller stående ställning och sedan utför olika balanskonster.
Han brukade till och med göra en saltomortal på hästryggen.
Som avslutning lät han hästen gå upp på pisten - träbarriären
som omger manegen - och tog med hjälp av en liten språngbräda ett hopp upp på hästen och stod där sedan som ett "ljus"
under det att hästen sprang runt.
Frans Lindberg slutade så småningom som ryttare men fortsatte att framföra företagets frihetshästar. Det fanns dock alltid
ryttarnummer på programmet. För dessa svarade makarna
Lindbergs egna barn, sju stycken. Cirkusen var populär och
omtyckt, framför allt i Norrland.
Affärskvinna
En cirkus är ett affärsföretag. Det var vanligt i gamla tider att
direktörens fru skötte företagets ekonomi och hade den egentliga makten medan mannen ägnade sig åt de praktiska sysslorna
med materiel, hästar och annat. Fanny Lindberg var en skicklig
affärskvinna, som kunde hålla igen när det behövdes. Ett cirkusföretags ekonomi är helt beroende av att folk köper biljetter till
föreställningarna. Omkostnaderna är stora. Uteblir publiken
under en längre tid kan detta få ödesdigra följder för företaget.
"Jag minns en så'n där vinter efter en dålig säsong", berättar
makarna Lindbergs dotter Wanda. "Vi spelade inte, men ändå
hade vi utgifter för hästar och personal. Vi behövde ju nå't att äta

själva också. Vi tog hand om hästspillningen och gick till en
trädgårdsmästare och bytte till oss potatis och andra rotfrukter.
Köttben köpte vi billigt hos en slaktare, och det blev köttsoppa,
som räckte länge."
Cirkus Frankoni hade till en början inga vagnar. Först under
senare delen av 1920-talet anskaffades en kassavagn. Tidigare
hade man haft ett tält - kassatältet eller förtältet - som stod
framför det stora cirkustältet. I förtältet var en stor trälåda placerad. Lådan var försedd med en hylla där man hade kassaskrinet. På en stol i lådan satt Fanny Lindberg och sålde biljetter
genom en lucka i tältduken. Till Cirkus Frankonis popularitet
bidrog i hög grad Fanny Lindberg. Hon hade ett sätt att bemöta
folk som gjorde att de kände sig välkomna.
Sedan början av 1920-talet brukade familjen Lindberg övervintra i Norrköping. Stadens cirkusbyggnad, som låg på den
tomt där Norrköpings Brandförsvar nu håller till, var idealisk.
Där fanns bl.a. stall för hästarna och möjlighet att öva in nya
dressyrnummer i byggnadens manege.
Konkurrens
Cirkussäsongen 1925 blev hårdare ur konkurrenssynpunkt än
tidigare. Henning Orlando hade återkommit till Sverige efter
några års frånvaro och börjat resa med en tältcirkus. Cirkus
Frankoni ansågs vid denna tid vara Sverige ledande cirkus, vilket Orlando hade svårt att acceptera.
Säsongen 1927 skärptes situationen på den svenska cirkusmarknaden. Cirkus Strassburger kom nämligen hit från Tyskland och presenterade ett program i tre maneger. Cirkus Frankoni klarade sig än så länge ganska bra. Däremot blev säsongen
1929 besvärligare, inte bara för Frankoni utan för alla svenska
cirkusföretag. Strassburger återkom med sin jättecirkus. Konkurrensen ökade ytterligare genom att Cirkus Hagenbeck också
reste i Sverige.

Säsongen 1930 blev mycket hård. Det fanns inte samma publikintresse som tidigare, folk hade blivit cirkusmätta. Under turnén 1930 insjuknade dessutom Fanny Lindberg i Boden och
avled, 53 år gammal. Hennes död var en svår förlust för familjen
och - som det snart skulle visa sig - även för Cirkus Frankoni.
Annandag jul 1930 inledde Cirkus Frankoni en sejour i Lorensbergs cirkusbyggnad i Göteborg. Cirkusen hade tidigare
gästspelat där en vinter och gjort stor succé. Frans Lindberg
hoppades på ny framgång. Programmet var emellertid tunt.
Några Göteborgstidningar skrev ner föreställningen och - vad
värre var - publiken uteblev. Sejouren avslutades i mitten av
januari med stor förlust.
Våren 1931 gick Cirkus Frankoni ut på turné igen. Det märktes snart att Fanny Lindberg, som varit ansvarig för ekonomin,
inte fanns med. Dessutom svek publiken och turnén hankade
sig fram. I mitten av september hade Cirkus Frankoni premiär i
cirkusbyggnaden i Eskilstuna. Stämningen i företaget var på
nollpunkten. Artisterna hade inte fått ut sina gager på en tid.
Man hoppades att sejouren i "smedsta'n" skulle bli en bra affär
så att de anställda skulle kunna få sina pengar. Det var emellertid dåligt med publik på premiären och de följande dagarna blev
inte bättre. Frans Lindberg tvingades efter knappt en vecka att
upplösa sin cirkus. Därmed var Cirkus Frankoni definitivt slut.
Under de följande åren var Frans Lindberg anställd som sekreterare hos Hartwicks Nöjesfält och hade bland annat till uppgift att resa före och skaffa platser. Han avled i februari 1936,54
år gammal.
Vid tidpunkten för Cirkus Frankonis upplösning hade några
av makarna Lindbergs barn börjat sina artistkarriärer på egen
hand. Dottern Wanda reste redan under 1920-talet utomlands
och arbetade som ryttarinna hos de tyska företagen Busch och
Semsrott. Hon framträdde även hos Circus Fossett i England och
Circus Pagel i Sydafrika innan hon återvände till Sverige.
Frans jr lämnade föräldrarnas cirkus i slutet av 1920-talet för

De fyra clownerna Bronett vars familjenamn var Goldkette. Från vänster
Tini (i halmhatt), Bruno (vitsminkad) och Herman. Stående i bakgrunden
Carl. Det var dessa fyra bröder som 1937 startade Cirkus Scott. I dag drivs
företaget av Brunos sonsöner Henry och Robert Bronett.

ett engagemang som ryttare hos Cirkus Miehe i Danmark. Senare arbetade han som tältmästare och regissör vid olika företag
innan han lämnade cirkuslivet.
Sonen Charles var med om den sorgliga upplösningen av
cirkusen i Eskilstuna. Han hade därefter engagemang som artist
både i Sverige och utomlands. En kort tid gjorde han ett akrobatnummer tillsammans med sina syskon Mira och Paul. Systern
gifte sig senare och lämnade artistlivet. Charles Lindberg var
därefter under lång tid också knuten till Cirkus Altenburg.
Dottern Margareta gifte sig med Leo Wybierala - Kanonkungen Leoni. Tillsammans reste de under många år med ett gemensamt nummer.

Paul Lindberg arbetade som artist vid flera företag. Under
många år utförde han ett balansnummer på hög mast. År 1952
lämnade han artistlivet för att bli scenmästare på Stora Teatern i
Göteborg.
Dottern Lotten gifte sig med den tyske dressören Georg Ruppert. En tid framförde hon själv en grupp lejon under artistnamnet "Die Löwenbraut". Makarna arbetade även med en grupp
björnar. Numret övertogs senare av deras son Paul (född 1932).
Detta kom att bli västvärldens bästa björnnummer (se omslagsbilden). Paul avled några dagar före jul 1995; han var då engagerad vid en italiensk cirkus. Hans dotter, Georgette (född 1959),
assisterade sin far under en tid. Hon är numera gift med Johan
Storms, som tillhör den kända clownfamiljen Bento. Makarna
driver Circus Clowni som turnerar i Tyskland.
Pauls andra dotter, Yasmin (född 1978), har nyligen avslutat
sina studier och håller på att träna in ett balansnummer med
knivar och svärd. Georgette och Yasmin är de enda av Frans och
Fanny Lindbergs barnbarns barn som upprätthåller släktens cirkustraditioner.

Cirkusstad
Eftersom Gävle blev hemort för Cirkus Möller, Cirkus Lindberg
och Cirkus Frankoni slog sig mycket cirkusfolk ner i staden där
de uppehöll sig i väntan på nya engagemang. Vintern 1914-15
var det särskilt många "resande" i Gävle.
På våren 1914 kom Cirkus Strassburger, ett för tiden stort
cirkusföretag, från Tyskland för att turnera här. I oktober kom
cirkusen till Gävle där den skulle tillbringa vintern. Bland personalen vid Cirkus Strassburger fanns familjen Goldkette, som
hade fyra söner: Herman, Carl, Bruno och Natini. De var allsidiga artister och skulle senare bli berömda clowner med artistnamnet Bronett. Bröderna Goldkette-Bronett skrev sig i Gävle

The Svensons - Carl-Axel och Anna-Greta Svensson.

som kom att bli deras hemstad. Dit sökte de sig åter när de inte
hade engagemang.
Under en rad år under 1920- och 30-talen arbetade bröderna
som clowner vid ledande cirkusföretag i Europa. När den politiska situationen blev alltför besvärlig för dem - de var mosaiska
trosbekännare - sökte de sig tillbaka till Sverige och Gävle. Våren 1937 startade bröderna Cirkus Scott.
Sedan 1985 drivs Cirkus Scott av Henry och Robert Bronett,
sonsöner till Bruno Goldkette.
Furuvik
Furuviksparken har spelat och spelar fortfarande en stor roll för
Gävle som cirkusstad.
Redan sommaren 1936 - parkens första säsong - fanns Cirkus Engelhardt där. I en avskärmad friluftsmanege bjöd man på
ett cirkusprogram med elefanten Taku som största attraktion.
Hösten 1940 uppfördes en cirkusbyggnad i Furuvik. Den invigdes med en festföreställning söndagen den 17 november
samma år. För invigningsprogrammet svarade den fransksvenske cirkusdirektören Jean Houcke med sin familj och sin
stora hästuppsättning. Bland artisterna fanns Bodo West som
framträdde som akrobat tillsammans med en kollega, och
Baby Twins - barnbarn till Josef Möller - som gjorde mjuk akrobatik. Föreställningens primadonna var Lill-Laila Nygren, fem
år gammal, dotter till parkens direktör Gösta Nygren. Iförd vit
primadonnepäls red hon in i manegen på en ponny tillsammans
med Jean Houcke på den vackra skolhästen Mélåoly. Bodo West
stannade kvar i Furuvik när Jean Houcke lämnade parken.
Han hjälpte bl.a. till med instuderingen av Furuviksbarnens
föreställningar som under sommarmånaderna gavs i TeaterCirkus.
Under krigsåren sökte sig många utländska artister till Furuvik i väntan på nya engagemang. Några av dem knöts till parken

som instruktörer och fick arbeta tillsammans med Bodo West.
Furuvik blev en cirkusskola i ordets egentliga mening.
Våren 1947 reste Furuviks Ungdomscirkus på turné. Artisterna var i huvudsak överåriga Furuviksbarn. Under de följande
åren sökte sig många artistintresserade ungdomar till Furuvik
och dess Ungdomscirkus. Gösta Nygren avled 1953, och cirkusen turnerade sista gången året därefter.
Många svenska artister kom fram via Furuvik och dess Ungdomscirkus, t.ex. ryttarna The Svensons, ekvilibristen Stewe
Hawkins med partner och linartisterna Trio Hoganas.
Cirkussommar i Gävle
Gävles traditioner som cirkusstad har inte varit särskilt kända.
Man kan naturligtvis spekulera i varför det blivit så. En anledning torde vara att konstformen har låg status och att de kulturbevarande myndigheterna inte ägnat den något större intresse.
År 1983 arrangerades dock Cirkussommar i Gävle. Den inleddes
med ett seminarium i Furuviksparken om cirkuskonstens framtid. Länsmuseet i Gävle hade två utställningar, Cirkus i konsten
och Cirkusfamiljer i Gävle. En rysk cirkustrupp gästspelade i
Furuviksparken under några veckor. Man lät även instifta Furuviksparkens cirkuspris, som delades ut årligen 1983-1990.
Furuviksparken fortsatte att bjuda på cirkusföreställningar i
sin byggnad. 1988 blev sista sommaren för de intressanta och för
svenskt cirkusliv så stimulerande gästspelen i Teater-Cirkus.
Säsongen 1989 tog Furuviksbarnen åter Teater-Cirkus i besittning.
Cirkusartister

hedras

På Alla Helgons dag 1987 avtäcktes en gravsten med vilken
Gävle ville hedra minnet av sina legendariska cirkusartister.
Initiativet hade tagits av Kyrkogårdsförvaltningen, som även

bekostat gravstenen. Den är placerad på Gamla kyrkogårdens
västra del, är 134 cm hög och försedd med ett ornament i form
av ett cirkustält med en stående ryttarinna i förgrunden.
Cirkusgymnasiet
Vid höstterminens början 1988 startade en artistutbildning Cirkus gymnasiet - vid Vasaskolan i Gävle. Detta är Nordens
enda cirkusutbildning på gymnasial nivå.
En del av undervisningen skulle äga rum i Teater-Cirkus i
Furuvik och man beslöt därför att renovera och bygga till cirkusbyggnaden. Arbetet påbörjades hösten 1993. På kvällen lördagen den 26 mars året därefter totalförstördes byggnaden av
brand.
Sommaren 1994 gav Furuviksbarnen sina föreställningar i ett
cirkustält som rests på det område där Teater-Cirkus stått. Samma höst började arbetet med att uppföra en ny cirkusbyggnad.
Den invigdes med en stor galaföreställning med barn- och ungdomsartister den 13 maj 1995. Invigningen förrättades av Laila
Nygren - hon hade också varit med vid den första invigningsföreställningen 1940. Pingstaftonen 1995 invigdes Cirkusgymnasiets nyrenoverade träningslokaler vid Vasaskolan i Gävle. Undervisningen bedrivs vid Vasaskolan under de två första åren.
Det tredje läsåret är verksamheten i huvudsak förlagd till Teater-Cirkus i Furuvik.
Den 1 juni 1996 hade Cirkus National sin urpremiär i Gävle.
För programmet svarade cirkusgymnasiets skickligaste elever
förstärkta med nu professionella tidigare elever. Truppen gjorde
också en två månaders turné i Sverige och Finland. Det bådar
gott för framtiden!

LARS-GÖSTA WIMAN

Immanuel Nobel lasarettskirurg i Gävle

Högädle Herr Borgmästare
så ock
Ädle och Högagtade Herrar Rådmän !
Till den efter Assessorn, Chirurgiae Magistern och Stadsläkaren Herr
Per Hägerstrand Ledigvarande Stads Läkare Sysslan, får jag ödmjukast anmäla mig som sökande hos den Ädle Magistraten i det hopp,
att jag, som under en tid av nära 10 år [bott] inom Gefle stad därunder
blivit känd både till uppförande och lefnadssätt, hvilket jag tror varit
oförvitligt.
Uti 30 år har jag utöfvat såväl den medicinska som den Chirurgiska vettenskapen, i 13 år har jag haft allmänna förtroendes befattningar, hwaröfver bevis skola meddelas om så erfordras, 2:ne krigs- och
en Sjöexpedition har jag medvarit, och 9 år har jag begagnat de
allmänna undervisningarna vid Uppsala Academi, samt ett Praemium har jag av Konungen erhållit.
Då jag för närvarande är Sjukhusläkare här och ej får resa från
Stället, kan jag ej försända min Merite Liste, men om den befalles
skall jag draga försorg om att den, så fort ske kan, blifwer inlämnad,
och lefver emedlertid i väntan att vara hugkommen.
Med oaflåtlig vördnad har äran framhärda
Högädle Herr Borgmästarens
samt
Den ädla Magistratens
ödmjukaste tjenare
Immanuel Nobel
Sundsvall, d. 3 november 1808

Dessa goda, praktiska och dygdiga meriter fann dock herrarna i Sundsvall inte tillräckliga för en fast anställning. Immanuel
Nobels ansökan lämnades utan avseende och han fortsatte sin
tidigare verksamhet som lasarettskirurg och biträdande provinsialläkare i Gävle.
Immanuels far, Olof Nobelius, var ritmästare vid Uppsala
universitet och son till häradshövdingen Petter Nobelius och
Wendela, dotter till Olaus Rudbeck d.ä. Immanuel var bara två
år när fadern gick bort, 1760, och hans uppväxt präglades av
fattigdom och stora umbäranden. Efter Katedralskolan i Uppsala skrevs han 1779 in i studentmatrikeln vid medicinska fakulteten. Vid denna tid krävdes filosofiska och teologiska studier före
de medicinska, som i sin tur beräknades kunna avslutas först
efter 18-20 år. Det låg därför närmare till hands för Immanuel att
välja kirurgbanan, som hade en kortare studietid.
Nu följde en orolig tid med studier i Uppsala, militär utbildning och tjänstgöring vid marinen och i armén. Familjenamnet
Nobelius var troligen för långt för militär sed och förkortades till
Nobell i rullorna, från 1786 till Nobel. Immanuel gifte sig med
Anna Kristina Roseli från Karlstad. De bosatte sig i Uppsala,
men de fortsatta medicinska studierna avbröts av kriget 17891790. Som underläkare och gesäll deltog han i flera drabbningar,
och när hans skepp bordades av ryssarna vid Svensksund räddade han sig i en liten båt och rodde åtta mil till en säker strand.
Immanuel fick Chirurgiska Societetens fullmakt som gesäll och
därmed rätt att kalla sig Chirurgiae studiosus. Slutligen kommenderades han som lasarettskirurg till Svartholms fästning i
Lovisabukten utanför den finska sydkusten.
Hemkommen till Uppsala återupptog Immanuel Nobel sina
avbrutna medicinska studier för professorerna Acrel och Afzelius och hedrades med kungligt stipendium. Efter att i sammanlagt nio år ha följt den akademiska undervisningen begärde han
sluttentamen och kunde 1794 inrätta sig som Lazaretts-Chirurg
i Vänersborg och Borås. Hans hustru gick bort vid 35 års ålder

Ritning över Immanuel Nobel d.ä.:s hus i fjärde kvarteret vid Östra Lillån
i Gävle. Centralarkivet, Gävle. Foto: Länsmuseet i Gävleborgs län.

och endast ett av tre barn nådde vuxen ålder. Härav följde en
förändring i Immanuels liv. Han ville återförenas med sin äldre
broder Olof Nobelius, som var garvare i Gävle, och K. Collegium
Medicum förordnade honom därför till "Provinc. Medici Medhjelpare i Gestrikland" år 1800.
I Gävle inrättade sig Immanuel Nobel tillsammans med den
sjuåriga dottern Anna Charlotta i egen gård. År 1800 gifte han
om sig med Brita Catharina Ahlberg, dotter till sjökaptenen
Berndt Joseph Messman från Gävle.
Immanuel tjänstgjorde inte bara som praktisk provinsialläkare, han vidareutvecklade sina talanger som kirurg på stadens

sjukhus och biträdde under finska kriget 1808-1809 vid FältHospitalerna i Gävle. Några av hans ämbetsberättelser till
K. Collegium Medicum belönades två gånger med 50 Riksdaler
Banco för "Vaccinations befordran" och trycktes i Läkaren och
Naturforskaren, den tidens medicinska tidskrift i Sverige.
Vad Immanuel Nobel kan ha uträttat i de finska krigen är
ofullständigt dokumenterat. Av militära rullor och avlöningslistor framgår egentligen endast tjänsteställning och kommenderingar. I fredstid kan däremot ovan nämnda ämbetsberättelser
ge vissa besked. Barn med scarlatia och mässling beskrivs med
klassiska hudutslag, behandling gavs med cremor tartari resp.
blymedel, vilket dock inte alltid var framgångsrikt och dödsfall
inträffade. År 1802 påbörjade Immanuel sina vaccinationer mot
smittkoppor, utan kännbart motstånd från allmänheten, sedan
ståndspersoner och präster föregått med gott exempel. 206 barn
vaccinerades detta år, "hvarav tre fick flera koppor på kroppen,
och hos en gick glandula subaxillaris till bulning. Nu ha de
naturliga kopporna börjat visa sig här, hvarföre Vaccination
med begärlighet sökes". Ingående beskrivs en mindre epidemi
i "Fernebo" socken,
hvarest en Röt-Feber hela året varit gångbar ... Jag fann
sjukdomen uti Sixbo by, hvarest 9 stycken lågo, vara med
följande symtomer: Hos några långsam puls, torr och mörk
tunga, utan törst, svag hörsel, ordentlig öppning; med
tjock och mörkbrun urin. Hos de andra häftig puls til 120
slag i minuten, huvudvärk, torr och gul tunga, törst, yrsel,
andedräckten stinkande, uppdriven Abdomen med stinkande Excreta. Den 19 Augusti då jag var der, voro uti hela
socknen endast 15 sjuke, och om ej den förderfliga seden,
at ligga uti samma rum, och ofta i samma säng der en nyss
utburen död legat, vore rådande, jämte nyfikenheten att se
och tala med den sjuke; hade ej sjukdomen så vidt utbredt sig.

Det var sålunda fråga om en klassisk diarrésjukdom med
kontaktsmitta, stark uttorkning och undermålig hygien. Behandlingen utgjordes av Tartr. antimonialis upplöst i vatten
med litet Syr. Antisepticus eller Rhabarberina med något Opiat.
Om Immanuel Nobels verksamhet på sjukhuset finns ingenting med säkerhet dokumenterat. Samtida press lämnar dock
"Uppgift från Gefle Lazarett och Curhus för år 1838" med 18
kvarliggande från förlidna året, 150 intagna under året, varav
utskrivna friska 99, förbättrade 21, obotade 13, döde 17 och 15
kvarliggande till nästa år.

Familjen
Immanuel Nobels äldste son, Immanuel d.y v (1801-1872), var
mera praktisk än läsbegåvad. Som sexåring såg han fadern använda ett förstoringsglas för att med solens hjälp antända ett
papper. En lustig lek, som sonen upprepade med en isbit som
prisma. Han samlade solens strålar med isprismat och lyckades
därmed till sin stora förtjusning tända faderns pipa. Skolans
lärdomar övergavs snart och han gick tidigt till sjöss. Han utbildade sig senare till arkitekt vid Konstakademien i Stockholm.
Mest känd har han dock blivit som uppfinnare och far till donatorn Alfred Nobel.
Dottern Betty gifte sig i Stockholm med fänrik A.G. Mancke
och senare med fabriksidkaren P.P. Elde. Yngsta dottern Amalia
bildade familj med viktualiehandlaren och lanbrukaren Carl
Wretling på Mörkö utanför Stockholm.
Familjelivet synes ha varit harmoniskt, men hustrun Brita
Catharina avled 53 år gammal i en tärande sjukdom. Hon var en
rikt begåvad kvinna och skrev i sitt testamente
... har jag i samråd med alla mina barn velat, såsom ett
skyldigt och tacksamt wedermäle för all den kärlek och

outtröttliga omwårdnad, min man Immanuel Nobel, alltid
för mig hyst, hwarigenom jag äfwen högtidligt förklarar
wårt ägtenskap warit ett ibland de aldra lyckligaste, med
sundt förnuft och af fri wilja, härigenom förordna at...
Sin levnads afton tillbringade Immanuel Nobel d.ä. ensam
med sin dotter från första äktenskapet, Anna Charlotta, som
efter hans död 1838 tog hand om kvarlåtenskap och bouppteckning. Nobelparken på Söder vid Kålhagsgatan och Södra Slottsgatan påminner oss i dag om familjen Nobels öden i Gävle.
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Recension
Från Gästrikland 1996. Ett land likt
himmelriket... Emigrationen via Gävle
till Nordamerika vid mitten av 1800talet. Redigerad av Göran Severin.
Gästriklands Kulturhistoriska Förenings meddelanden.
Genom Vilhelm Mobergs romaner
om Karl Oskars och Kristinas utvandring från Ljuder, Jan Troells filmatisering av tetralogin och nu senast genom musikalen Kristina från
Duvemåla föreställer vi oss gärna
att den tidiga amerikaemigrationen
främst var en småländsk företeelse.
Så var emellertid ingalunda fallet.
Redan 1664 utvandrade omkring
140 medelpadsfinnar från Borgsjö
och Torps socknar till Nya Sverige i
Delaware. Det var ett dramatiskt
och för sin tid enastående företag.
Med hästar, packning och proviant
for man via Dalarna till Kristiania
och därifrån med fartyg till Amsterdam för vidare befordran till
svenskkolonin, som vid denna tid
övergått i engelsk besittning.
Gävleborgs län spelade, som Kjell
Söderberg utrett i sin avhandling
om erikjansarnas utvandring, en
mycket viktig roll under den svenska massemigrationens initialskede.
Gävle kunde göra mobergemigranternas Karlshamn rangen stri-

dig om att vara den stora svenska
utvandringshamnen för våra amerikapionjärer. Av emigranterna
1846-50 kom 46 % från Gävleborgs
län. När erikjansarna utvandrade
från Alfta och en del andra hälsingesocknar 1846 kom de att bilda den
största enskilda utvandrargrupp
som vi överhuvudtaget känner till
från svensk emigrationshistoria.
Gävles roll som emigranthamn
har tidigare under jubileumsåret
1996 belysts i böcker av Ingvar Henricson & Hans Lindblad och Elsa
Lagevik. Ytterligare aspekter på
gävleutvandringen ges i en nyutkommen antologi redigerad av Göran Severin. Här redovisas bl.a. resultaten av emigrationsstudier, som
Gästriklands Genealogiska Förening, GGF, organiserat under de
senaste tio åren.
Betty Söderlund presenterar i
samarbete med Stig Gavlén namnlistor på samtliga emigranter Gävle-New York 1851-57. Emigranterna reste som bekant med järnexporterande fartyg och dessas passagerarlistor har bevarats. Förteckningarna i antologin bygger på en synnerligen arbetskrävande kombination av skeppslistor och kyrkböcker.
De viktigaste utvandringssocknarna under den aktuella perioden var

Ockelbo (257 emigranter), Åmot
(116 emigranter) och Alfta (61
emigranter).
Kaj Annebrant följer i två mindre
artiklar gävleutvandrarna till deras amerikanska slutdestinationer,
främst då givetvis Bishop Hill i Illinois. Till antologins värdefullaste
bidrag hör en artikel av stadsarkivarien i Gävle, Väinö Helgesson, om utvandrarnas vardagsbestyr inför resan: finansieringsbe-

kymmer, passanskaffning och resan
till utvandringshamnen, förhållanden som inte så ofta diskuteras
inom emigrationsforskningen.
En skrift av det här anmälda slaget ger inga bidrag till amerikaemigrationens teori och typologi. Däremot säger den åtskilligt om dess
vardagshistoria och det är nog så
värdefullt.
Lars-Göran Tedebrand

Johan Nordlander-sällskapets årsmöte 27 mars 1996
Årsmötet hölls i Humanisthuset, Umeå universitet.
Efter stadgeenliga förhandlingar där styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas årsberättelse föredrogs beviljades
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Styrelsen omvaldes för ett år förutom Bertil Marklund, som avböjt
återval. Björn Olsson nyvaldes och styrelsen fick därmed följande besättning:
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Revisorerna Martin Hällgren och Rolf Hedquist omvaldes liksom revisorssuppleanterna Tom Ericsson och Daniel Lindmark.
Valberedningen bestående av Evert Baudou, Sigurd Fries och
Holger Sjöstedt omvaldes.
Årsavgiften fastställdes till 150 kronor att tillämpas fr.o.m.
1997.
Ordföranden delade ut sällskapets pris för framstående norrländsk kulturforskning till Kjell E.G. Söderberg, Stockholm.
Efter avslutade förhandlingar talade Ola Lindbäck, Umeå,v
över ämnet Låt farfar vila i frid. Att leta efter försvunna emigranter.
Avslutningsvis samlades sällskapet till samkväm.
Vid protokollet
Jan Nilsson

Medarbetare i detta nummer
Roland Dahlblom, född 1928 i Valbo, är musikanmälare i Gefle Dagblad.
Dag Nordmark, född 1945, är biträdande professor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet. Aktuell med boken Tiljorna vid vägen
(1995), en studie av den svenska landsortsteaterns historia.
Göran Severin, född 1940 i Motala, är adjunkt i svenska och historia vid
Borgarskolan i Gävle, ordförande i Gästriklands Kulturhistoriska Förening samt redaktör för årsskriften Från Gästrikland.
Alf Uddholm, född 1922 i Gävle, f. d. rektor vid Vasaskolan i Gävle,
docent i latin; skolhistoriker.
Lars-Gösta Wiman, född 1926 i Norberg, är både medicine och filosofie
doktor. F. d. chef för lungmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Umeå och vid Huddinge sjukhus; medicinhistoriker.
Per Arne Wåhlberg, född 1932 i Sundsvall. F. d. rektor, bosatt i Norrköping, har alltsedan barndomen varit intresserad av cirkus och har under många år forskat i svensk cirkushistoria.

Innehåll

GÖRAN SEVERIN: Borgarskolan i Gävle
- Sveriges äldsta handelsskola

1

ALF U D D H O L M : De lärda musorna
i Gävle

15

DAG NORDMARK: Man byggde ett hus

30

ROLAND DAHLBLOM: Glimtar ur Gävles
musikliv

44

PER ARNE WÅHLBERG: Gävle
- cirkuskonstens svenska huvudstad

56

LARS-GÖSTA W I M A N : Immanuel Nobel
- lasarettskirurg i Gävle

72

RECENSION

78

JOHAN NORDLANDER-SÄLLSKAPETS
ÅRSMÖTE

80

MEDARBETARE I DETTA NUMMER

81

