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SIV REHN 

Soldater och officerare i 
Lövångers kompani 

Glimtar från 1800-talets Sverige 

Kyrkobesökare som anlände till Lövångers kyrkstad norrifrån 
kunde sannolikt skymta den vackra och då nyligen vitkalkade 
kyrkan redan uppe vid Hökmarksberget. De som var bosatta i 
byarna längs häradsvägen mot Vebomark, eller kom söderifrån 
från Kräkånger och Noret, fick inte syn på den vackra byggna-
den förrän man var helt nära. Sockenborna anlände i det ena 
ekipaget efter det andra inför kyrkhelgen. Men kyrkan och 
kyrkstaden i Lövånger var inte samlingspunkt endast för de by-
bor som kom resande längs vägarna. Här samlades även trak-
tens indelta soldater för regelbundna möten och övningar. 

Denna helg - den 9 april 1843 - skulle sockenborna få se 
bygdens soldater öva på skidor, en något annorlunda syn un-
der dåtida övningsverksamhet. På en exercisplats strax norr 
om prästgården, inte långt från kyrkan, hade soldaterna övat 
marscher och olika formationer redan under 1700-talet, men 
troligen mindre ofta exercis på skidor.1 Den nu aktuella öv-
ningen skulle genomföras enligt "särskild befallning" om 
vädret så tillät.2 Detta kan man läsa i Otto Edelstams anteck-
ningar arkiverade på Krigsarkivet. 

I mitten av 1840-talet planerade kompaniledningen för att 
de indelta soldaterna skulle genomföra sex kyrkoturer per år, 
tre på våren och lika många under hösten. Det gällde avdel-
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Bild 1. Lövånger med exercisplatsen, livréboden, kyrkan och kaptens-
bostället före flytten. Karta upprättad av Johan Boström 1752. Lantmäte-
ristyrelsens arkiv, Lantmäteriet Gävle. 
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ningarna i såväl Lövånger som Burträsk socknar. Kompani-
chefen skulle närvara och inspektera samtliga enheter, vilket 
innebar att avdelningarna tvingades förlägga kyrkoturer till 
olika helger under respektive månad. Vid varje tillfälle skulle 
manskapet övas i "minst två och högst tre timmar". 

Soldatuniformen var en attraktion på kyrkbacken. Det gäll-
de att visa upp sig till sin fördel inför närvarande officerare 
och socknens alla kyrkobesökare. Uniformen med den höga 
tschakån, en uniformshatt tillverkad av läder och kläde, väck-
te uppmärksamhet. Till denna hörde prydnader i form av 
hängande band och ullgarnsbollar. Den tunga hatten krävde 
mer än tidigare en rak och stolt hållning och uniformens övri-
ga detaljer förutsatte soldatens omsorg om både utrustning 
och sin person. Det förekom att ansvarigt befäl tvingades 
gömma undan den soldat som inte hade sina uniformsper-
sedlar i ordning eller anlände onykter till kyrkvallen. 

De soldater som hade tillgång till egen kyrkstuga använde 
den ofta till förvar av sina munderingspersedlar. I ett krigs-
rättsprotokoll från sommaren 1841 finner man att manskapet i 
Norr- och Västerbotten hade rätt att förvara "utevarande håll-
ne monderingspersedlar jemte Gevär och bandoler" i de så 
kallade kyrkstäderna.3 Claes Sundberg vid rote nr 79 var en 
av de soldater i Lövångers kompani som utnyttjade denna 
möjlighet. Han upplät även utrymme i sin kyrkstuga för nr 28 
Efraim Selberg och nr 58 Per Anton Hana i samma kompani. I 
en "jernbeslagen och med lås försedd kista" förvarade Sund-
berg skjortor, strumpor, skor samt sin tschakå och bandolär. I 
denna kista fanns även delar av Selbergs utrustning, medan 
soldaten Hana hade en egen kista stående i Sundbergs kyrk-
stuga.4 

Lövångers kompani ingick i Västerbottens regemente, ett 
regemente som hade soldatroten i såväl Norr- som Västerbot-
ten. Ar 1841 delades det geografiskt vidsträckta regementet i 
två kårer. Den södra kåren, Västerbottens Fältjägarkår, bestod 
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av fyra kompanier nämligen Liv-, Bygdeå-, Lövånger- och 
Skellefteå kompani. När kåren år 1892 växte till regemente ut-
ökades antalet kompanier till åtta. Lövångers kompani hade 
sina soldatrotar i de centrala delarna av länet, strax norr om 
kårens gemensamma övningsplats Gumboda hed. 

Denna artikel syftar till att beskriva händelser under fram-
för allt 1830- och 1840-talet inom Lövångers kompani, händel-
ser som speglar något av dåtidens samhällsstruktur och klass-
skillnader. En kort sammanfattning om de "spår", bland 
annat platser och byggnader, som alltjämt finns kvar i land-
skapet avslutar artikeln. 

Utöver tidigare forskning i ämnet grunder sig mitt arbete 
på kompaniets arkiverade handlingar förvarade vid Krigsar-
kivet i Stockholm och Landsarkivet i Härnösand. Även kyrk-
böcker och byaböcker från Lövångers och Burträsks tidigare 
socknar har kommit till användning. 

Transporter under 1840-talet 

Vinterhalvårets övningar bedrevs alltså inom kompaniets eget 
upptagningsområde. Under vår- och sommarmånaderna där-
emot marscherade olika grupperingar ur Lövångers kompani 
till Gumboda hed för utbildning: kompaniets officerare deltog i 
bataljonens befälsmöte, de nyanlända indelta soldaterna samla-
des för rekrytmöte och första och andra klassens beväringsman-
skap deltog i utbildningsmöten. Denna intensiva verksamhet 
mynnade ut i högsommarens bataljons- eller regementsmöte. 

Inför samtliga möten upprättades en detaljerad färdplan, en 
"March Route" som innehöll antalet soldater, datum och 
klockslag för anträdan av de vägsträckor som skulle tillrygga-
läggas. Dessutom noterades var övernattningar skulle äga 
rum. 

De regelbundet återkommande marscherna följde samma 
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mönster. Kompaniet utrustades vid livré- eller munderings-
boden intill kyrkan och marscherade därefter till Selet, där 
man anslöt till den styrka som kom från Skellefteå. Marschen 
gick så vidare söderut längs kustlandsvägen till Anäset och 
Nybyn där man slog nattläger. Klockan sju på morgonen på-
följande dag bröt man upp och marscherade den återstående 
sträckan till Gumboda hed. Marschen åter till hemorten gick 
de knappa två milen upp till Kräkånger, där man vilade för 
natten. Dagen därpå fortsatte de soldater som tillhörde Skel-
lefteå kompani sin marsch via Selet till Daglösten och vidare 
mot norr. Soldaterna från Lövångers kompani däremot läm-
nade de övriga vid Selet och "... tog vägen åt Munderingsbo-
den vid Kyrkan".5 

För de årliga marscherna ner till heden var det brukligt att 
kompaniet använde sig av ett par hästar för att transportera 
den utrustning man behövde. Skulle livmundering eller pa-
raduniform medföras behövdes ytterligare några hästar. Det 
var framförallt de skrymmande huvudbonaderna som tog 
plats. När kompaniet försommaren 1848 beordrades ner till 
Umeå för senare sjötransport till Skåne, ställdes emellertid 
helt andra resurser till förfogande.6 Men det var inte övning 
utan skarpt läge och "march forcée" som nu var beordrad. 

Danmark låg i krig med Preussen och hade vädjat om hjälp. 
Sveriges konung Oskar I, som övervägde att stödja danskar-
na, hade beordrat sammanlagt 250 man ur Västerbottens fält-
jägarkår till Skåne. Bland dessa ingick tre officerare, tre korp-
raler, två spel i nummer samt 53 man, vice korpraler och 
fältjägare ur Lövångers kompani. Kronolänsman Noring, som 
var ansvarig för transporterna inom kompaniets upptag-
ningsområde, skulle nu "uppbåda och tillhandahålla" 39 
skjutshästar med åkdon när styrkan från Skellefteå kompani 
anlände till gästgiveriet vid Selet. Här anslöt soldaterna från 
Lövångers kompani. Man var nu totalt cirka 140 man och när 
dessa nådde Grimsmarks gästgiveri skulle kronolänsman stäl-
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la ytterligare 70 hästar till förfogande. 
"March forcée" var alltså beordrad, vilket innebar att solda-

terna inte behövde marschera, utan transporterades på vag-
nar och kärror. Detta förklarar det stora antalet dragdjur som 
rekvirerats. Några stridsaktiviteter blev nu aldrig av. Ryska 
påtryckningar fick till följd att den svenske kungen valde att 
inte använda de totalt 4500 svenska och norska trupper som 
väntade i Skåne och på Fyn.7 

En marsch som slutade i tragedi 

Kommenderingen ner till Skåne hade kunnat sluta med stora 
förluster bland kompaniets soldater och officerare. Även den 
fredliga övningsverksamheten, med återkommande marscher 
till och från heden i Gumboda, kunde emellertid innebära för-
lust av människoliv. Detta framgår av en rapport upprättad av 
kompanichefen Otto Edelstam och daterad den 13 juli 1844. 

På hemväg från övningar på Gumboda hed hade Carl Jo-
han Lind och Fredrik August Åman slagit följe med korpralen 
Pehr Qvist, då samtliga hörde hemma i trakterna av Bygde-
träsk.8 Sedan man vikt av från kustlandsvägen och lämnat 
huvudstyrkan bakom sig hade antalet raster ökat och stäm-
ningen stigit. Lind och Åman, som var bröder, hade nämligen 
sprit med sig i packningen. 

Att soldater fy lina de till under marscherna till och från he-
den var inte ovanligt. Vid några tillfällen hade ansvarigt befäl 
fått använda sig av de sjukhästar som ingick i tåget för 
att transportera spritpåverkade soldater till hemorten. Lind, 
Äman och korpralen Qvist däremot kom att avsluta sin hem-
färd på ett mer dramatiskt sätt. Enligt major Edelstams rap-
port hade de tre männen, tillsammans med två drängar, gått 
ner i en mindre båt vid Andersvattnets by. De hade planerat 
att ro längs med sjön till Bygdeträsk där Qvist hade sitt torp, 
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och därefter skulle Lind och Åman fortsätta den genaste vä-
gen till kronobygget i Sikfors. 

Sedan sällskapet kommit en bit ut på sjön hade båten emel-
lertid "genom någon oförklarlighet" kantrat. De båda dräng-
arna klarade sig i land, men de tre soldaterna drunknade. 

Enligt en beskrivning av händelseförloppet i byaboken 
Bygdeträsk hade bröderna köpt ytterligare sprit i handelsbo-
den vid Andersvattnet. De onyktra männen hade därefter, 
sannolikt genom oförsiktiga rörelser i den överlastade farkos-
ten, fått båten att kantra och olyckan var ett faktum. 

Länsman, som kallats till platsen, noterade i sitt protokoll 
att "... alla personerne warit ankomne af starka drycker".9 

Bild 2. Männen i den kantrande båten. Teckning av Annalena Magnus-
son. 
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När det gällde korpralen Qvist var detta emellertid ovanligt, 
då denne, enligt länsman, var känd som en redbar och nykter 
man. "Lind och Aman däremot voro ogifta samt i allmänna 
levernet kända för oordentlighet och våldsamma personer".10 

Kompanichefen Otto Edelstam, som denna sommar alltjämt 
var bosatt på det tidigare löjtnantsbostället Fredriksberg i 
Burträsk, begav sig till platsen så snart han fått underrättelse 
om olyckan. 

När han anlände var kropparna efter de drunknade åter-
funna och förda iland och byborna var sysselsatta med att 
söka efter de omkomnas gevär och övrig utrustning. Med un-
dantag av en bajonett återfanns - enligt Edelstams rapport -
alla persedlar. De var genomdränkta av vatten, men i övrigt 
inte skadade. Länsmannens noteringar upplyser om att man 
bland Linds och Amans persedlar fann "saker som synas vara 
olovligen tillgripne, och därför tagits i förvar".11 

Korpral Qvist blev 38 år och hade vid sin död varit korpral 
i endast ett år. Han hade efterträtt korpralen nr 5 Krigsman 
som tvingats lämna sin befattning. Qvist hade vid olyckan 
hustru och åtta barn hemma i soldatstugan, det yngsta 1 och 
det äldsta 15 år gammalt. Under sin livstid hade korpral Qvist 
ansvarat för familjen "utan andras biträde", men - noterar 
länsman - "nu äro de värnlösa försatta i stor fattigdom, som 
endast genom andras barmhertighet kan lindras".12 Enligt 
kompaniets arkiverade handlingar erhöll änkan och barnen 
begravningshjälp utbetald i augusti året därpå, en summa om 
17 Riksdaler och 14 skilling. Änkan och barnen bodde kvar i 
byn. De levde under mycket knappa förhållanden.13 

Några officersfamiljer verksamma inom kompaniet 

När Västerbottens regemente delades i två kårer blev överste-
löjtnantsbostället Böle samt majorsbostället Hedlunda, båda 
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Bild 3. Det tidigare löjtnantsbostället Fredriksberg varifrån Edelstam res-
te de cirka två milen till Andersvattnets by den 12 juli 1844. Bilden från 
1977, Bildarkivet Skellefteå museum. 

belägna i Umeå, centrum för kårens verksamhet. Andre majo-
ren placerades på Nyborg i Skellefteå. Kompanichefen och den-
nes underställda däremot hade som tidigare sina boställen 
inom kompaniets upptagningsområde. Den täta, vardagliga 
kontakten med kompaniets soldater var viktig. 

Otto Edelstam förordnades som chef för Lövångers kompa-
ni år 1843, men blev trots det kvar i ytterligare några år som 
arrendator av det tidigare löjtnantsbostället Fredriksberg i 
Burträsk. Troligen hade närheten till föräldrahemmet, gården 
Edelvik, betydelse. Edelvik, inköpt och uppförd av fadern 
överste och tidigare landshövding Gustaf Fahlander-Edel-
stam, låg endast ett stenkast från Fredriksberg. Fadern var nu 
sedan många år död, men gården drevs vidare av modern 
"landsherrinnan" Carolina Agata Edelstam.14 Först år 1848 
tog Otto Edelstam och dennes familj kaptensbostället Sehls-
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Bild 4. Edelvik herrgård i Burträsk omkring år 1870. Vid en om- och ut-
byggnad år 1902 tillkom bland annat de vindskupor som byggnaden har 
idag. Bildarkivet Skellefteå museum. 

berg i Lövånger i besittning. Här stannade familjen i drygt ett 
decennium. Ar 1861 avancerade Edelstam till kårchef vilket 
innebar flytt till Umeå och överstelöjtnantsbostället Böle. Vid 
pensioneringen tre år senare vände familjen åter till Burträsk 
och nu till gården Edelvik. Otto Edelstam avled sommaren 
1880, 74 år gammal. 

Såväl Gustaf Fahlander-Edelstam som sonen, den nu be-
skrivne Otto Edelstam, tjänstgjorde som officerare inom Löv-
ångers kompani. En sammanställning av periodens officerare 
visar att det var vanligt förekommande med jämngamla släk-
tingar och generationer av män från samma släkt inom yrket. 
Föregångaren på kompanichefsposten L. A. af Donner, sonson 
till en tidigare överste och tillika landshövding, var en av 
sammanlagt fyra män ur samma släkt som tjänstgjorde inom 
kompaniet. De mest kända i Lövånger med omnejd var troli-
gen familjerna Gyllengahm och Ulfhielm, från Västergötland 
respektive Uppland. De levde och verkade under slutet av 
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1700- och fram till mitten av 1800-talet. Nämnas bör även den 
estländska släkten Schönfeldt, vars ättlingar återfinns bland 
såväl soldater som officerare i Lövångers kompani. 

En majorska och krigsrådinna dör som fattighjon 

Officersfamiljens kvinnor hade sannolikt stor betydelse för 
skötseln av bostället och periodvis även som ansvariga för verk-
samheten på gården i sin helhet. Det har emellertid varit svårt 
att hitta uppgifter bland arkiverade handlingar om hur kvin-
nornas vardag såg ut. En officershustru i Lövånger har emeller-
tid - trots svårigheter att finna relevant material - lockat till be-
rättelser och även viss dokumentation. Ett par artiklar och ett 
bygdespel beskriver Anna Catharina Landins levnadshistoria, 
en kvinna som kom att uppleva något av en omvänd klass-

15 
resa. 

Det berättas hur Anna Catharina som ung prästdotter i Rå-
neå vårvintern 1809 vårdat den sårade kaptenen Eneskiöld i 
sitt föräldrahem och därefter följt honom ner till Lövånger 
och blivit hans hustru. Makarna drev ett större jordbruk i 
Mångbyn och Anna Catharinas kunskaper om brännvins-
framställning bidrog till parets välstånd. Sedan Eneskiöld av-
lidit gifter Anna Catharina om sig. Hennes äktenskap med 
krigsrådet G. E. Pettersson innebär emellertid ekonomisk 
ruin. Efter att återigen blivit änka slutar krigsrådinnan Anna 
Catharina sitt liv i fattigdom och misär. 

Berättelsen om denna kvinna är i vissa delar motsägelse-
full. Den muntliga berättartraditionen har troligen resulterat i 
att delar av beskrivningen om hennes öde förändrats. Frågor 
som skulle vara av intresse att få besvarade är om hon verkli-
gen kom från en prästfamilj i Råneå och hur hon träffade sin 
förste man kaptenen, senare majoren Eneskiöld. 

För att närmare kartlägga hennes bakgrund har en genom-
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gång av husförhörslängder för Råneå församling genomförts. 
Under den aktuella perioden har någon prästfamilj med efter-
namnet Landin emellertid inte påträffats.16 Prostgården hyste 
under vårvintern 1809 sårade och sjuka officerare, men det 
var prästen Per West-Eurén och dennes familj som upplåtit 
sitt hem för de män som behövde vård. Detta framgår av fän-
rik C. J. Ljunggrens publicerade dagboksanteckningar.17 

I Nederkalix husförhörslängd däremot, under Rolfs by och 
boende på "Landet", finner man uppgifter om den kvinna 
som kom att leva större delen av sitt vuxna liv i Lövånger.18 

Landet var ett löjtnantsboställe som låg intill Johannesberg, 
kompaniets fänriksboställe. Här återfinns båtmakaren Jacob 
Zachrisson som i andra giftet får dottern Anna Catharina, 
född 1777. Intressant att notera är att en av båtmakarens sö-
ner, Jacob född 1780, kallar sig Landin i efternamn sannolikt 
efter bostället Landet. 

I påföljande husförhörslängd finner man även kaptenen 
Nils Henrik Eneskiöld. Han är bosatt på Landets löjtnantsbo-
ställe, men noteras under krigsåren vara "borta". Eneskiöld 
har under denna period en hushållerska, nämligen A. C. Lan-
din född 1777, nu som sin bror antecknad med efternamnet 
Landin. Denna kvinna skulle senare bli Eneskiölds hustru. 
När Eneskiöld förflyttas till Livkompaniet i Luleå för tjänstgö-
ring, flyttar Anna Catharina efter. De kommer så småningom 
till Lövånger, där Eneskiöld som kompanichef bosätter sig på 
kaptensbostället Selsberg. Ar 1812 ingår de äktenskap. Anna 
Catharina är då 35 år, men benämns "Jungfru Cath. Landin, 
hushållerska på Selsberg".19 

Även Anna Catharinas andre man, krigsrådet G. E. Petters-
son, hade anknytning till Kalix. Som nyutnämnd fänrik bosat-
te han sig år 1791 på Johannesberg. Han tjänstgjorde under 
större delen av detta decennium tillsammans med N. H. Ene-
skiöld vid Kalix kompani.20 År 1815 blir Pettersson änkeman 
efter sin första hustru, kyrkoherdedottern Barbro Catarina 
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Örnberg.21 Tio år senare gifter han om sig med änkan efter 
majoren Eneskiöld. Pettersson avlider år 1830 och krigsrådin-
nan Pettersson, som Anna Catharina nu kallas, blir återigen 
änka. 

Under några år i början av 1830-talet arrenderar Anna Ca-
tharina det tidigare fänriksbostället Selslund, men ekonomis-
ka svårigheter tvingar henne att lämna gården.22 Under åren 
1836 till 1855 har Anna Catharina bostad på Prästbordet, tro-
ligen i någon kyrkstuga, och därefter återfinns hon i byn Böle, 
Lövångers församling. I mars 1867, 90 år gammal, avlider 
Anna Catharina. Hon är då boende hos kyrkovaktaren Olof 
Nilsson Lindgren troligen i någon stuga på dennes tomt.23 

Soldat och korpral tillika familjefar och bonde 

När krigsrådinnan tvingas lämna det gamla fänriksbostället 
Selslund övertas arrendekontraktet av Johan Olovsson Krigs-
man, soldat och korpral på rote nr 5 i Lövångers kompani. Korp-
ral Krigsman, som tidigare innehaft hemmanet nr 3 på Bjurön, 
kom att inneha kontraktet under åren 1835 till 1840. Krigsman 
var gift och hade fem minderåriga barn när familjen tog gården i 
besittning, men ekonomin var svag. Korpralen figurerar nämli-
gen i kronolänsmannens arkiv bland annat i samband med för-
säljningen av det tidigare hemmanet. Han var även en av dem 
som hade skulder till handlare Anders Bergstedt. När Krigsman 
inte klarade att ordna borgen för arrendet förlorade han rätten 
att bebo gården. Bostället överläts då till en av dess tidigare in-
nehavare, kaptenen B. F. Ulfhielm. 

Det är oklart varför Krigsman hade svårigheter att klara sin 
och familjens ekonomi. Ersättningen från krigsmakten var låg 
och den extra förtjänst som många soldater var beroende av 
var av någon anledning utom räckhåll för honom. Att söka 
tjänstledigt för extra inkomster genom sälfiske på isarna utan-
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Bild 5. Fyra fältjägare ur Lövångers kompani. 
Övre raden från vänster Carl Vall f. 1858 och 
Pehr Silfver f. 1855. Nedre raden sittande från 
vänster Johan Olofsson Broman f. 1845 och An-
ders Rönnmark f. 1842. De fyra männen var brö-
der. Fotografiet är från 1880 då C. Vall blev fält-
jägare. Privat fotosamling. Bilden har förmedlats 
av Agneta Andersson, barnbarns barn till Johan 
Broman. 

för kusten - en vanlig binäring bland traktens soldater - ver-
kar inte ha varit något alternativ för Krigsman. 

Några år efter den påtvingade flytten från Selslund inträffa-
de troligen något, oklart vad, som fick korpralen Krigsman att 
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på ett dramatiskt sätt bryta vardagens sysslor och rutiner. En-
ligt tjänsteförrättande kompanichefens anteckningar den 3 ja-
nuari 1843 hade korpral Krigsman "börjat överlämna sig åt ett 
omåttligt bruk av starka drycker".24 Det hela resulterade i 
fyra dygns arrest i ljust rum. En vecka senare var Krigsman 
återigen i ett "oredigt tillstånd". Då den tidigare bestraffning-
en enligt Gyllengahm inte hade haft någon "verkan" begärde 
denne att kårchefen framledes skulle bevilja honom rätt att 
"med mörk arrest avstraffa" korpral Krigsman. Sannolikt 
drog Krigsman sig nu undan den sociala gemenskapen i byn, 
men supandet fortsatte. I slutet av april noterar Gyllengahm 
att korpralen "fortfar att inom sitt hus föra ett liderligt lev-
nadssätt". I början av juni samma år hade det fortsatta drick-
andet lett till ytterligare bestraffning samt en "återflyttning till 
soldatgraden". Krigsman ansågs "ovärdig att föra något slags 
befäl". Vid generalmönstringen på Gumboda hed denna som-
mar degraderades Johan Olovsson Krigsman och samtidigt 
beslutades att Pehr Qvist - den tidigare beskrivne - nu skulle 
axla ansvaret som korpral i kompaniet. Det skulle, som vi vet, 
bli under endast ett år. 

Soldaten och dennes hustru 

När den indelte soldaten Johan Olofsson Broman i Vebomark 
skulle välja livskamrat var det läkardottern Jeanette Ekenstedt 
från Skellefteå som blev hans hustru. De träffades under den pe-
riod som Jeanette vistades hos sin åtta år äldre bror Bror Ernst 
Ekenstedt i byn Kräkånger. Johan var under dessa år en av 
drängarna på gården. Vigseln ägde rum i samband med att Jo-
han städslades som soldat, ett äktenskap som kompanichefen 
sannolikt inte hade några invändningar mot. 

När soldaten Olof Zackrisson Kraftig begärde tillstånd att 
få gifta sig med inhysespigan Helena Margareta Johansdotter 
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uppstod emellertid problem. Soldaten Kraftig, som inled-
ningsvis tagit kontakt med löjtnanten Gyllengahm, uppma-
nades att personligen inställa sig hos tjänsteförrättande 
kompanichefen Edelstam. Denne hänvisade till tjänstgörings-
reglementet enligt vilket det ålåg honom att "tillse att Fältjä-
garne icke måtte ingå vanhedrande äktenskap". Kompaniche-
fen ville nu vid ett personligt möte med soldaten närmare 
utreda den tilltänktas levnadsförhållanden.25 

Kompanichefens granskning av den blivande soldat-
hustrun utföll inte till hennes fördel. Drygt ett och ett halvt år 
senare äktade Olof Zackrisson Kraftig en kvinna från sin hem-
by vid namn Maja-Lisa Gabrielsdotter.26 

Kravet på att soldaten skulle ha sin kompanichefs tillstånd 
för att ingå äktenskap hade funnits i regelverket sedan år 
1819. I tjänstgöringsreglementet för armén från detta år, kapi-
tel III, 52 §, moment 3, framgår det att soldaten hade rätt att få 
ett skriftligt samtycke av kompanibefälhavaren om denne "ej 
finner skäl att förhindra giftermålet, och om intet mot hennes 
vandel är att anmärka". En likalydande formulering finner 
man i 1858 års reglemente, men under riksdagsmötet två år 
senare tas frågan upp för diskussion. En talare, som argumen-
terar för ett bibehållande av regelverket, hävdar att de ofta sti-
liga, nyinskrivna soldaterna formligen jagades av 10, 20 till 
och med 30 år äldre kvinnor.27 Sannolikt hade denne talare 
stöd bland övriga med liknande argument. Bestämmelsen 
blev kvar och ännu år 1882, när ett nytryck av det tidigare 
reglementet lämnade pressarna, finner man samma orda-
lydelse. I tjänstgöringsreglementet för 1889 har emellertid 
kravet om kompanichefens godkännande strukits. Enligt ka-
pitel V, 4§, moment 7 behövde soldaten nu endast anmäla gif-
temålet "så snart sådant blifvit ingånget". 
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Gästgiveriet, en civil och militär knutpunkt 

Länets gästgiverier var - som inledningsvis beskrivits - av stor 
betydelse för de militära transporter som regelbundet drog 
fram längs kustlandsvägen. Byggnaderna användes för resan-
de som behövde kortare eller längre vilopauser, men de större 
lokalerna nyttjades även för olika typer av möten och samman-
träden. Här samlades mönstringsförrättare för att syna traktens 
unga män och här sammanträdde krigsrättens ledamöter. Det 
civila samhället använde lokalerna för såväl möten som olika 
festligheter, men även för höst- och vårting. 

Selets gästgiveri, intill fänriks- och kaptensbostället i Löv-
ångers socken, hade i generationer drivits av samma familj. 
Troligen var det fyra generationer i familjen Rusk som sedan 
början av 1700-talet ansvarade för verksamheten på platsen, 
en släkt som namnet till trots sannolikt inte hade någon mili-
tär anknytning.28 

En kort period i slutet av 1830-talet hade socknen emeller-
tid en underofficer som gästgivare, en ung man med ur-
sprung i en estnisk officersfamilj. Det var den då 22-årige fan-
junkaren Otto Reinhold Taube, som under år 1838 var 
gästgivare på Selsberg.29 

Beordrade att avvärja oordning och trängsel 

Även om kustlandsvägens gästgiverier var de mest nyttjade så 
fanns det tillfällen när motsvarande byggnader en bit in i landet 
kom till användning. 

I mars 1830 sammanträdde regementets krigsrätt i gäst-
givargården belägen i Gammelbyn i Burträsk socken.30 Enligt 
det protokoll som då upprättades hade fyra soldater be-
ordrats till sockenstugan i samband med december månads 
marknad året dessförinnan, bland dem nr 82 Carl Magnus 
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Abrahamsson Ståhl. Under marknadsdagarna hade man be-
sök av en resande, lindansaren A. Caramatti, som skulle "visa 
kroppsövningar" för allmänheten. Denne man hade skriftli-
gen hos major Adam Gyllengahm begärt att några soldater 
skulle postera utanför lokalen under hans uppträdande för att 
"avvärja oordning och folkträngsel". Försedda med gevär 
hade soldaterna därför stått på post utanför dörren på trap-
pan till sockenstugan där lindansaren uppträdde. 

På eftermiddagen, medan det ännu var ljust, hade så den 
63 -årige bonden Anders Andersson försökt tränga sig in i 
sockenstugan med våld, vilket Ståhl emellertid hindrat. An-
dersson menade att han hade samma rätt som andra att besö-
ka byggnaden och därför gjort ett nytt försök att tränga sig in, 
men återigen avvisats. Den nu uppretade Andersson hade 
strax därpå för tredje gången rusat uppför trappan och denna 
gång tilldelat Ståhl ett slag med knuten hand över höger öga 
så att "blånad följt". 

Vid krigsrättens sammanträde erkände Anders Andersson 
att han slagit soldaten Ståhl, vilket innebar att den åtalade 
fälldes "till högsta kroppsplikt". Andersson dömdes till 28 
dygns fängelse vid vatten och bröd. 

Mot en avveckling av indelningsverket 

Utöver kommenderingar till större marknader var soldaterna 
under perioden bland annat beordrade till kusten för att hindra 
besättningar på kolerasmittade fartyg att få kontakt med ortsbe-
folkningen. Även ombyggnader och reparationer av kompani-
ets officersboställen utfördes av traktens soldater. I övrigt dela-
de den indelte soldaten vanligtvis sin tid mellan sommarens 
övningar på heden och arbetet hemmavid. 

Merparten soldater inom kompaniet var bönder. Den odla-
de marken i exempelvis byn Vebomark gav underlag för sju 
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Bild 6. Soldaten Ståhl angrips. Teckning av Annalena Magnusson. 

soldatroten, vilket inom länet endast överträffades av Rö-
bäcks by på den bördiga slätten söder om Umeå. Bruket av 
jorden var bygdens huvudnäring något som även gav genom-
slag vid soldatrekryteringen. Soldatyrket kom ofta att bli nå-
got av en bisyssla för den unge man som redan var bonde el-
ler skulle ärva familjegården och bli hemmansägare. Tidigare 
forskning visar att 67 procent av soldaterna i Lövångers sock-
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Bild 7. Kapten Isak Nydahl, f. 1842, chef för 
Lövångers kompani under åren 1874-1894. 
Krigsarkivets Porträttsamling. 

en hade, när de kommit upp i 50-års ålder, blivit bönder på 
egna gårdar.31 En lång fredsperiod bidrog till denna utveck-
ling. Det var för bygdens soldatfamiljer inte hotet om krig 
utan omsorgen om familjen och sysslorna på gården som 
uppehöll människornas tankar. Så när soldathustrun Jeanette 
Broman skriver till sin vuxne son som exercerar som beväring 
på Gumboda hed, är det frågor om slåttermaskinen som är 
hennes viktigaste ärende. Sonen hade varit med om att bestäl-
la den nya tingesten och nu väntade man otåligt på att den 
skulle anlända.32 

Även bland kompaniets officerare var gården och jorden 
viktig. Som exempel kan nämnas major N. H. Eneskiöld, Lan-
dins förste man, som köpte ett hemman i Mångbyn. Han var 
även ledamot av det då nybildade hushållningssällskapet, där 
han bland annat presenterade uppsatsen "Mossbelupna och 
tufviga ängars förbättring".33 

Det fanns kritik mot bundenheten till jorden, men indel-
ningsverket som system gav genom denna ordning officerare 
en privatekonomisk vinning. Troligen var det därför frestande 
för många att hellre bli kvar på gården än att göra karriär 
inom regementet. Hela systemet hade en tendens att "förstär-
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ka 'jordbrukarmentaliteten'" inom armén, vilket - enligt kriti-
kerna - försvagade den "militära andan".34 

I början av 1800-talet bodde merparten officerare på lands-
bygden, men sedan bestämmelserna ändrats och naturaför-
månerna kunde lösas i kontanta medel, blev inflyttningen till 
städerna allt vanligare.35 Så finner man exempelvis att J. T. E. 
Carré, som var chef för Lövångers kompani under några år i 
mitten av 1890-talet, hela tiden hade sitt hem i Stockholm. Fö-
regångaren på kompanichefsposten kaptenen Isak Nydahl, 
var den siste militäre företrädaren att inneha kaptensbostället 
i Lövånger.36 

"Spår" från indelningsverkets dagar 

Kaptensbostället Selsberg i Lövånger är idag en välbevarad, nu 
privatägd byggnad belägen vid Selet, väster om E4:an. Före 
1839 var kaptensbostället emellertid placerat på det så kallade 
"Berget" inom Prästbordet, strax norr om Kyrksjön (se kartan i 
artikelns inledning). Gatan öster om Berget benämns idag 
Dahlepihls väg efter boställets förste innehavare, kaptenen 
Brun Dahlepihl. 

Fänriksbostället i Lövånger finns dock inte kvar. Däremot 
har kompaniets löjtnantsboställe Fredriksberg i Burträsk be-
varats, en vacker byggnad inte långt från Burträsket. Ar 1903 
inköptes bostället av Domänstyrelsen men är sedan 1949 i pri-
vat ägo. 

Ett par hundra meter söder om det tidigare löjtnantsbostäl-
let finner man Edelviks folkhögskola, inhyst i familjen Edel-
stams tidigare herrgård. 

Flera officersboställen finns alltså kvar, men det är svårare 
att hitta soldattorp som bevarats från indelningsverkets da-
gar. Många torp har flyttats från sin ursprungliga plats och 
byggts om för andra ändamål. Ett soldattorp som emellertid 
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bevarats i sitt tidigare utförande är det vackra och välinredda 
soldattorp som flyttats från Blacke och återuppförts nordväst 
om sockenmuseet i Lövånger. Det var sjukvårdssoldaten 
Blom på rote nr 13 som tillsammans med sin familj senast be-
bodde torpet. 

Ett soldattorp som dock står kvar på sin ursprungliga plats 
finner man i Kvarnbyn vid Bygdeträsket. Torpet har tillhört 
rote nr 94 Käck i Lövångers kompani (efter 1892 nr 34 i Bur-
träsk kompani). Det tidigare soldattorpet är nu i privat ägo 
och har inretts till sommarbostad. 

Det är oklart om det finns ytterligare torp bevarade inom 
kompaniets upptagningsområde. Vid en inventering av de sju 
roten som funnits i Vebomarks by finner man att det av tidi-
gare byggnader nu endast återstår husgrunder eller rester av 
husgrunder.37 

* 

Dagens kyrkobesökare som norrifrån kommer resande längs 
E4:an över Hökmarksberget ser inte längre kyrkan i Lövånger, 
då skogen kring samhället tätnat. Väl framme vid kyrkan kan 
den uppmärksamme emellertid, redan vid stenmuren nära par-
keringsplatsen, se kaptenen Ulfhielms familjegrav. Till höger 
om kyrkporten, intill kyrkväggen, finner man dessutom ett 
vackert snidat kors som visar var sergeanten Schönfeldt fått sin 
sista vila. 

Noter 

1 Bland regementets arkiverade handlingar har enstaka noteringar 
om denna typ av övning påträffats. I april 1835 och i mars 1836 öva-
de soldaterna i Bygdeå kompani "exercis på skidor" resp. "skidåk-
ning". I Lövånger kompani emellertid endast övningen från april år 
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1843. Beträffande platsen för övningar säger den muntliga traditio-
nen att även "Knektplatsen" användes som övningsområde. Platsen 
ligger vid Bölesviken, och nyttjas idag som badplats. 

2 Antecknat i april 1843. Lövångers kompani. Serie Bl . Koncept 
1842-1845 vol. 1 Krigsarkivet. 

3 Enligt Nådigt brev den 30 april 1831. Krigsrättsprotokoll daterat 
1841-07-06. Västerbottens regemente. Regementchefens exp. F 11:5 
Krigsarkivet. "Bandoler" var en läderrem som bars över vänster 
axel med tillhörande patronväska. 

4 Beskrivning i krigsrättsprotokollet med anledning av stöld i denna 
kyrkstuga. 

5 Marche Route daterad 11 april 1839 undertecknat av G. L. af 
Schmidt. Lövångers länsmans arkiv. Lövångers kompani. Vol. 64 
(mikrokort) SVAR Riksarkivet. 

6 Marche-Route daterad Umeå 4 juni 1848 undertecknad av lands-
hövding G. Montgomery. Lövångers länsmansarkiv. Lövångers 
kompani. Vol. 64 (mikrokort) SVAR Riksarkivet. 

7 Några hundra frivilliga från Sverige och Norge gick dock över och 
deltog i striderna. Ett 10-tal man stupade. Lländelserna finns ytterli-
gare beskrivna i författarens bok Gumboda Hed 2007, s. 36. 

8 Nr 70 Carl Johan Lind Mjödvattnet, nr 88 Fredrik August Aman 
Åbyn och nr 90 Pehr Qvist Bygdeträsk. 

9 Protokoll nr 83, daterat Burträsk den 13 juli 1844. Länsman i Bur-
träsk BI:1 Landsarkivet i Härnösand. 

10 Länsmannens protokoll. 

11 Ibidem. 

12 Ibidem. 

13 Bygdeträsk, från Gustav Vasa till 1989 (1990), s. 301. 

14 Några data om Edelvik herrgård av W. Zetterberg i Tidskriften Väs-
terbotten 1938, s. 63-64. 

15 Krigsrådinnan Pettersson, ett levnadsöde i Lövånger av Anna Huss 
i Västerbotten 1974:3, s. 176-179. Från Filipsborgs horisont, Kalix 
historia av kända profiler 1988 samt Krigsrådinnan Pettersson, ett 
kvinnoöde i 1800-talets Lövånger, ett bygdespel av Eeva Andersen 
1998 efter bakgrundsberättelse av Albert Magnusson. 

16 Utredning genomförd av Demografiska databasen, Umeå universi-
tet, Jörn. 
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17 Skildring av Krigshändelserna i Öster- och Västerbotten 1808-1809 
av C. J. Ljunggren 1903, s. 107-108 samt Råneå socken 1654-1954 av 
E. Byström 1955. 

18 Utredning genomförd av Bengt-Göran Nilsson, Kalixbygdens for-
skarförening. Nilsson har använt sig av Nederkalix husförhörsl. 
1770-1805 (s. 274-275, 288) och 1805-1816 (s. 224) AI:3a. 

19 Enligt utredare B.-G. Nilsson har hennes födelseår sannolikt blivit 
fel. Hon var född 1777 och inte 1779, vilket uppges i Lövångers hus-
förhörslängd. 

20 Steckzén 1955. 

21 Endast några veckor efter hustruns död avled även Petterssons 
yngsta dotter, åtta år gammal. De är begravda under kyrkgolvet i 
Kalix kyrka. För ortsborna är dottern känd under benämningen 
"Kyrkobruden". Kalix del 4 Nederkalix kyrka (1989). 

22 Krigsrådinnan Petterssons ekonomiska svårigheter finns beskrivna 
i ett antal dokument (här med förnamnet Anette) under åren 
1833-1835 i samband med konkurs och påföljande utmätning. Kro-
nolänsman C. E. Noring, Dokumentarkivet, Lövångers hembygds-
förening. 

23 Kompletterande utredning av B.-G. Nilsson. Husförhörslängd s. 417 
i AI:8b, s. 213 i AI:9a och s. 268 i ALlOb. 

24 Noterat av Adam Gyllengahm, Ulriceberg. Lövångers kompani se-
rie B 1, Koncept 1842-1845 vol. 1, KrA. 

25 Skrivelse nr 63 daterad den 26 jan 1842 undertecknad Otto Edel-
stam. Lövångers kompani serie B 1. Koncept 1842-1845 vol. 1 KrA. 

26 Enligt vigselboken vigdes de i Lövånger 1843-10-01. Utredning De-
mografiska databasen, Umeå universitet, Jörn. 

27 Böhme 1986, s. 535. 

28 Det är sonen till länsmannen Swän Rusk (född ca 1660-70) nämli-
gen Päder (Pehr) Swensson Rusk född 1699-12-17 som först anteck-
nas som gästgivare tillika länsman. Därefter följer Olaus (Olof) 
Rusk född 1740-10-08 gästgivare, Frans Rusk född 1780-09-07 gäst-
givare och Frans Olof Rusk född 1814 gästgivare, senare sjöman. Ut-
redning Demografiska databasen Umeå universitet Jörn. 

29 O. R. Taubes förfäder tjänstgjorde under många år vid finländska 
regementen, men fadern majoren Arvid Joachim Taube (f 1777) och 
dennes familj sökte sig till norra Sverige. Efter år 1810 återfinns han 
i Kalix kompani. Otto Reinhold föddes i Råneå 1816-10-15. Han in-
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gick äktenskap år 1839 med lagmansdottern Fredrika Kjellerstedt 
från Lövånger. Familjen flyttade så småningom till Ratan där Taube 
var tullinspektör under åren 1849-1855. Därefter stationerades 
Taube i Göteborg där han avled år 1892. O. R. Taube var farfar till 
den kände trubaduren Evert Taube, född år 1890. 

30 Protokoll den 29 mars 1830 Västerbottens regemente. Supplement. 
Regchefs exp. AI:1 KrA. 

31 A. Guillemot 1986, s. 167. 

32 Jeanette Bromans brev daterat den 3 juli 1897. Brevet, som är i pri-
vat ägo, har förmedlats av barnbarnsbarnet Agneta Andersson. 

33 Lövånger, en sockenbeskrivning 1949, s. 193-194. 

34 Meddelande från Krigsarkivet 1989, s. 9. 

35 Folket i Försvaret 1983, s. 55. 

36 Nydahl var kompanichef under åren 1874-1894 och innehavare av 
bostället Selsberg till och med 1892. Lövånger, en sockenbeskriv-
ning 1949, s. 489-490. 

37 Rote nr 14 till och med nr 20, alla med rotebönder i Vebomark. På 
rote nr 16 Gran var författarens farmors far Jonas Anton Nilsson 
Gran soldat från år 1869, år 1889 utnämnd till korpral. Samtliga 7 
roten i byn har lokaliserats med stöd av en karta upprättad av Al-
bert Magnusson samt med hjälp av den lokalkännedom som makar-
na Yngve och Agneta Andersson, uppvuxna i Broträsk respektive 
Vebomark, har av området. 
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PATRIK LANTTÖ 

Bilden av ett utdöende folk? 

Länsstyrelserna och samefrågan 
under 1800-talet 

Forskning rörande hur länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbot-
ten och Jämtland betraktade samefrågan under 1800-talet är re-
lativt begränsad,1 men jag tänker här försöka ge en översiktlig 
bild av denna fråga. Det är under denna period som den svens-
ka samepolitiken fick sina ramar, och under 1800-talets sista år-
tionden lades den idémässiga grunden och politikområdet fick 
ett mer konkret innehåll. Målsättningen beskrevs som en vilja 
att bevara samerna och samisk kultur, och detta skulle främst 
ske genom att segregera dem och stödja och skydda rensköt-
seln, som betraktades som den naturliga samiska näringen. 
Som exempel på de åtgärder som vidtogs kan nämnas att riks-
dagen 1867 fattade beslut om att bestämma en odlingsgräns, 
som skulle separera renskötseln från jordbruket samt att särskil-
da hänsyn skulle tas till samernas och renskötselns behov, när 
avvittringen i Norrbotten och Västerbotten inleddes 1873, vida-
re instiftades de första renbeteslagarna, den svensk-norska 1883 
samt de första nationella 1886 och 1898. Före dessa åtgärder var 
samernas rättsliga ställning synnerligen oklar, något som nu 
förändrades. I realiteten innebar dessa åtgärder dock endast ett 
begränsat skydd för samerna. 

Länsstyrelserna hade en viktig position i denna process 
som statsmakternas representanter, och de hade även en cen-
tral roll rörande förvaltningen av de samiska markområdena. 
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Redan från slutet av 1600-talet hade länsstyrelserna med allt 
större skärpa hävdat att samernas mark, de så kallade lapp-
skatteland en, var statlig mark, och strävade efter att ta över 
förvaltningen av de samiska markområdena från häradsrät-
terna, ett skifte som till slut blev definitivt från sekelskiftet 
1800. Därmed blev hanteringen en rent administrativ fråga, 
och bilden av lappskattelanden som statlig mark blev fast 
etablerad.2 Men hur betraktade länsstyrelserna samerna, och 
hur ville de utforma samepolitiken? Fanns det en gemensam 
grundsyn eller var skillnaderna mellan länen mer framträ-
dande? 

Synen på samerna 

Det fanns ett genomgående patriarkalt synsätt, när befolkning-
en i respektive län beskrivs under 1800-talet, men samtidigt 
finns det ändå en påtaglig skillnad mellan hur samerna respek-
tive den övriga befolkningen betraktades. Samerna utgjorde 
inte en del av det svenska, de var något annat. Kunskaperna rö-
rande samerna var dessutom fortfarande bristfälliga under pe-
rioden. 

I Jämtland såg situationen under större delen av seklet an-
norlunda ut än i de båda övriga länen. Avvittringen hade in-
letts redan på 1820-talet, men utan att särskilda hänsyn hade 
tagits till renskötselns behov. Det var inte förrän i avvittring-
ens slutskede, 1841, som åtgärder vidtogs, men samerna hade 
då redan förlorat stora markområden och näringen hade där-
för hamnat i en svår och utsatt position i länet.3 Under 1840-
och 1850-talet konstaterade länsstyrelsen att inskränkningen 
av betesmarker genom avvittringen hade medfört att samer-
nas ekonomiska ställning försämrats påtagligt, något som bi-
drog till att de, till skillnad från den övriga befolkningen, 
minskade i antal. Länsstyrelsen framhöll därför "att denna 
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folkstam icke har att beräkna någon lång framtid".4 Under de 
följande två decennierna rapporterades om en fortsatt stag-
nerande utveckling för den samiska befolkningen och om 
ökande kostnader för fattigvården för denna grupp. Inskränk-
ningarna av betesmarkerna ledde dessutom till allt mer infek-
terade konflikter mellan samer och jordbrukare.5 

Även i Västerbotten menade länsstyrelsen att den samiska 
befolkningen liksom renskötseln var i avtagande. Redan på 
1820-talet förutspåddes att samerna skulle försvinna inom ett 
sekel. Den ökande nybyggesverksamheten inom lappmarker-
na samt problem inom näringen lyftes fram som orsaker till 
samernas situation. Under 1830-talet sker ett veritabelt ras i 
de redovisade befolkningssiffrorna för samerna, från 1659 år 
1832, till 1027 fem år senare, något som inte ens kommenteras 
av länsstyrelsen.6 Att en så stor minskning av den samiska be-
folkningen skulle ha skett under en femårsperiod är givetvis 
felaktigt, sannolikt beror den stora diskrepansen på att kate-
goriseringen hade förändrats. Under de följande decennierna 
rapporterades endast om mycket marginella förändringar i 
befolkningssiffrorna för samerna. Under andra halvan av 
1860-talet uppgavs dock att antalet samer ökade och även 
renskötseln beskrevs i mer positiva ordalag, framför allt bero-
ende på upprättandet av odlingsgränsen som ansågs ha min-
skat det externa trycket på renskötseln samtidigt som den för-
hindrade att nybyggen anlades i trakter där förutsättningar 
saknades för deras bedrivande. Båda näringarna hade således 
nytta av odlingsgränsen, samtidigt som konflikterna mellan 
grupperna kunde förebyggas.7 Från andra halvan av 1870-
talet rapporterade dock länsstyrelsen åter att samernas antal 
minskade i länet, men nu avsågs endast de nomadiserande. 
Orsaken till nedgången uppgavs främst vara ökade kontakter 
med den svenska befolkningen samt konflikter mellan ren-
skötseln och den växande jordbruksbefolkningen. Samerna 
ansågs även ha blivit allt mer vårdslösa i sin bevakning av re-
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narna. Näringen befann sig därför i en djupgående kris och 
under 1800-talefs sista år uppgavs renantalet ha sjunkit kraf-
tigt. Än en gång förutspådde därför länsstyrelsen att "den tid 
torde icke vara så aflägsen, då de [lapparne] äro försvunna 
från Vesterbotten", en utveckling som dock beklagades på 
grund av den ekonomiska betydelse renskötseln hade i egen-
skap att vara den enda näring som kunde ge ekonomisk av-
kastning i fjällmiljön.8 

I Norrbotten betonade länsstyrelsen att befolkningen hade 
en mer komplex sammansättning än i andra län, här fanns tre 
olika etniska grupper - svenskar, finnar och samer - som var 
för sig satte sin prägel på länet. Norrbotten var även det län 
som hade den största samiska befolkningen, men i likhet med 
länsstyrelsekollegorna såg länsstyrelsen i Norrbotten pessi-
mistiskt på samernas framtid. Redan under 1820-talet upp-
gavs att samernas antal i länet minskade, något som tillskrevs 
problem inom renskötseln till följd av rensjukdomar och rov-
djurens härjningar, nybyggarnas intrång på renbetesmarkerna 
samt kontakterna med civilisationen. Vad gällde det senare 
menade länsstyrelsen att utvecklingen i lappmarken följde ett 
allmänt mönster när kultur och civilisation "intränga i Länder 
som äro bebodde af vilda eller nomadiska folkslag", där de 
skadliga effekterna fick ett större genomslag än de positiva.9 

Från bildandet av Norrbotten som separat län 1810 och ett par 
decennier framåt, bedrev länsstyrelsen dessutom vad som 
närmast kan beskrivas som en renskötselfientlig politik.10 Den 
negativa rapporteringen fortsatte under de följande decenni-
erna och länsstyrelsen spekulerade i om den "Lappska natio-
nens undergång" var nära förestående, trots att renantalet 
hade ökat från cirka 35 000 år 1822 till knappt 130000 50 år se-
nare. En del av ökningen tillskrevs inflyttningen av samer 
från Kautokeino till följd av den ryska stängningen av norsk-
finska gränsen 1852 för renskötsel, men denna kunde inte för-
klara hela.11 Införandet av en odlingsgräns framhölls inte som 
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lika centralt för bevarandet av samerna som i Västerbotten. 
Landshövdingen Sven Peter Bergman betonade 1867 att den-
na åtgärd i sig själv inte kunde skydda både samernas och ny-
byggarnas rättigheter eller förebygga konflikter mellan dem. 
Renskötseln skulle även fortsättningsvis vara beroende av att 
utnyttja marker nedanför odlingsgränsen under vintertid, om 
näringen skulle ha någon möjlighet att överleva.12 

Från andra halvan av 1870-talet börjar en förändring ske i 
hur samefrågan framställs i Norrbotten, dels presenteras en 
delvis ny syn på problematiken, dels ägnas frågan ett större 
utrymme än under de föregående decennierna. Även om sta-
tistiken som presenteras över den samiska befolkningsutveck-
lingen också fortsättningsvis pekade mot en minskning, fram-
höll länsstyrelsen att denna endast var skenbar. Bofasta samer 
övergick successivt från samiska till finska eller svenska som 
hemspråk, och eftersom språk och inte härkomst avgjorde hur 
de registrerades tycktes samerna minska. Länsstyrelsen mena-
de att den samiska befolkningen i själva verket ökade något, 
och kring sekelskiftet redovisades också plussiffror i samer-
nas befolkningsutveckling. De renskötande samernas antal 
minskade dock mer eller mindre konstant, dels genom att in-
divider lämnade näringen, dels på grund av en minskad nati-
vitet till följd av att få äktenskap ingicks bland renskötarna. 
Bilden av renskötseln förändrades dock, den beskrevs nu i 
mer positiva tongångar vad gäller näringens utveckling. Ren-
skötarna anpassade sig framgångsrikt till förändrade förut-
sättningar till följd av staternas agerande. Uppskattningarna 
av renantalet låg på en relativt hög nivå, mellan 140000 och 
230 000, om än variationerna var stora mellan olika år.13 

Under de sista decennierna av 1800-talet blir "lapp skall 
vara lapp"-idéerna allt mer framträdande i länsstyrelsernas 
syn på samerna. Uppfattningen att samerna minskade var en 
viktig beståndsdel i detta, en annan var kulturkontakterna 
mellan den samiska och den svenska befolkningen. Länssty-
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relsen i Jämtland framhöll till exempel att de ökande kontak-
terna mellan de renskötande samerna och den bofasta svens-
ka befolkningen ledde till att allt fler samer sökte sig bort från 
det strapatsrika nomadlivet i jakt på ökad bekvämlighet i till-
varon. Detta gällde inte minst de unga, och här framhöll läns-
styrelsen den missionsskola som Svenska Missionssällskapet 
sedan 1846 drivit i länet som en fara. Tidigare hade länsstyrel-
sen betraktat skolan som ett mycket positivt inslag, men på 
1880-talet beskrevs denna institution som ett påtagligt hot 
mot renskötseln och den samiska kulturen och många samer 
uppgavs dela dessa synpunkter. Trots de goda intentionerna 
bakom skolan hade den mycket menliga följder: 

De Lapp-ungdomar, som i denna skola intagas, [...] vis-
tas i skolan 2 å 3 år just under den period i lifvet, då sin-
net är mest öppet för att taga intryck. De vänja sig der 
vid beqvämligheter, som icke stå till buds på fjellen, de 
äta lagad mat sittande vid bord, de ligga i bäddade säng-
ar, de vistas i varma och snygga bostäder, de inhemta 
här vanor och de insupa föreställningssätt, som sedan 
göra lifvet i det rökiga tältet och vedermödorna af deras 
yrke för mången av dem outhärdliga.14 

En liknande utveckling kan ses i de båda nordligare länen, 
där missionsskolorna länge hade betraktats som positiva in-
fluenser på den samiska befolkningen, men där åsikterna 
svänger under 1880-talet mot att framställa skolorna som en 
bidragande orsak till att de nomadiserande samernas antal 
minskade genom att de barn som där fick undervisning blev 
alltför bekväma för ett nomadiserande liv. I Västerbotten hade 
det under en lång period förvisso uppmärksammats att allt 
fler samer blev fastboende jordbrukare, och samerna uppgavs 
reda sig väl inom denna näringsgren, men utvecklingen sågs 
nu likväl som ett hot mot renskötselns framtid och därmed 
även en förlust för samhällsekonomin.15 I Norrbotten började 
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samerna framställas som en svag grupp i det svenska samhäl-
let, och för de renskötande var kulturkontakterna en döds-
fiende och inte minst då undervisningen i fasta skolor. Den 
trend som gick mot att fler renskötande samer blev bofasta 
framhölls som ett påtagligt hot, där framför allt skogsrensköt-
seln visade på "omöjligheten för en och samma person att 
vara på en gång bofast och renskötare. Hvardera näringen 
kräfver sin man; att egna renarne tillbörlig vård låter sig icke 
göras för den, som är bunden vid jordbrukets hemsysslor."16 

Länsstyrelserna i samepolitiken 

Under slutet av 1800-talet började länsstyrelserna få en mer 
framträdande roll inom samepolitiken i takt med att denna fick 
en tydligare inriktning. Deras yttranden över förslagen till de 
första renbeteslagarna visade vilken position de tre länsstyrel-
serna intog i samefrågan och hur de ansåg att samepolitiken 
skulle utformas. 

När länsstyrelsen i Norrbotten beskrev de förändringar 
inom renskötseln som gränsspärrningen 1852 medfört, fram-
trädde en bild av en aktiv yrkesgrupp som relativt smidigt 
anpassade sig till de förändrade förhållandena. Nationstillhö-
righet ändrades, flyttningsvägar justerades och nya betesom-
råden började utnyttjas, allt för att komma runt det hinder 
som staternas politik på Nordkalotten hade satt upp för ren-
skötseln.17 Det var en bild av en relativt välmående, dyna-
misk och utvecklingsbar näring som målades upp. Samtidigt 
ville myndigheten slå vakt om samernas intressen. Även om 
länsstyrelsen strävade efter att inta en medlande hållning 
mellan renskötseln och jordbruket, var det tydligt att samerna 
sågs som den svagare parten i relationen och därför var i stör-
re behov av skydd.18 Det fanns en stor självsäkerhet och tilltro 
till de egna kunskaperna i samefrågan, något som även var 
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påtagligt i länsstyrelsens yttrande över förslaget till den första 
svenska renbeteslagen. Myndigheten var övervägande posi-
tiv, något som kanske inte var förvånande, eftersom Norrbot-
tens landshövding Adolf Widmark varit ordförande för den 
kommitté som arbetat fram förslaget. I utlåtandet framhölls 
att statsmakterna närmast var skyldiga att skydda samerna 
som successivt trängts undan från stora områden av nybyg-
gesverksamheten.19 Genomgående var länsstyrelsen också 
nöjd med den nya lagen, som ansågs utgöra "ett bevis på hu-
mant tillmötesgående och välvilja från Sveriges folk mot den 
svaga qvarlevan af landets urinvånare".20 

I Västerbotten präglades däremot de uppgifter som lämna-
des rörande renskötseln av en stor osäkerhet, samtidigt som 
samerna skildrades med starkt värderande omdömen. De be-
skrevs som "denna ociviliserade folkstam", som levde under 
"seregna förhållanden". Samer kunde därför inte anförtros 
ansvarsfyllda positioner. Vad gällde deras kontroll över sina 
renhjordar var denna enligt länsstyrelsen mycket begränsad, 
oftast var det renhjorden som styrde var den skulle befinna 
sig, ett förhållande som renskötarna inte kunde påverka. De 
kunde endast följa renarna, när dessa sökte rikligare bete eller 
flydde från rovdjur.21 Denna inställning kom också att prägla 
remissyttrandet över förslaget till renbeteslag. Länsstyrelsen 
framhöll visserligen att den hade mycket bristfälliga kunska-
per på många områden rörande renskötseln och dess villkor, 
men ställde sig trots detta uttalat bakom jordbruket och me-
nade att lagförslaget på en rad punkter gav renskötseln alltför 
starka rättigheter i relation till denna näring. Länsstyrelsen 
framhöll att jordbruket expanderat kraftigt i länet, och skulle 
fortsätta att göra det även i lappmarkssocknarna: "jordbruket, 
med den dermed förenade boskapsskötseln, i lappmarken 
otvifvelaktigt har stor framtid för sig, om denna länets vigtiga 
och hufwudsakliga näringsgren icke försvåras eller nedtryck-
es, utan i stället uppmuntras och underlättas". Att då på 
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denna viktiga näringsgrens bekostnad lämna företräde och 
rättigheter åt renskötseln och samerna - som beskrevs som 
lättjefulla - var för länsstyrelsen helt fel väg att gå, och myn-
digheten förespråkade därför att lagförslaget skulle för-
kastas.22 

Länsstyrelsen i Jämtland uppvisade den mest ambivalenta 
hållningen. Fram till början på 1880-talet hade samerna och 
deras utsatta situation betraktats med sympati. Konflikterna 
som hade uppstått ansågs inte ha berott på försumlighet från 
renskötarnas sida utan på att dessa hade alltför inskränkta be-
tesmarker till följd av avvittringen, och länsstyrelsen föreslog 
att inlösning av vissa hemman skulle genomföras för att kom-
ma till rätta med problemen.2 ' Under en ny landshövding 
från 1882, John Ericson, förändrades dock tonläget, och läns-
styrelsen talade nu i större utsträckning om att reglera och 
kontrollera rennäringen. På grund av att så lång tid förflutit 
sedan avvittringen avslutats kunde inte all mark som samer-
na därigenom förlorat åter öppnas för renskötsel utan att de 
bofastas rättigheter kränktes eller genom oerhört stora utgif-
ter för staten. Länsstyrelsen ville lösa detta problem genom 
att i större utsträckning reglera näringen: de enskilda lapp-
skattelanden borde avskaffas, renskötarna skulle delas in i 
särskilda "lappdistrikt" inom vilka renskötselrätten skulle ut-
nyttjas kollektivt och genom administrativa beslut om om-
flyttningar av renskötare skulle tillgången på betesmarker 
kunna anpassas till renantalet i olika områden.24 Det var såle-
des samerna och renskötseln som skulle anpassas till de rå-
dande förhållandena som skapats genom avvittringen. 

Delar av Jämtlands länsstyrelses förslag skulle komma att 
genomföras i 1886 års renbeteslag, men myndigheten uppvi-
sade trots det ett stort missnöje. Redan i sitt yttrande över lag-
förslaget framhöll länsstyrelsen att detta inte skulle lösa de rå-
dande problemen i länet eftersom det i alltför hög grad var 
avpassat efter förhållandena i Norrbotten och Västerbotten, 
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och inte till rådande omständigheter och seder i Jämtland. Sa-
merna hade förvisso förlorat en del betesmarker genom av-
vittringen, men denna process hade gått korrekt till och kun-
de inte längre vändas. Länsstyrelsen menade dock nu att de 
rådande problemen i de flesta fall inte berodde på att de kvar-
varande markerna var otillräckliga, utan på svårigheter för 
samerna att utnyttja dem effektivt. Kunde denna typ av pro-
blem lösas var renbetesfjällens marker, med en viss utvidg-
ning inom särskilda områden, fullt tillräckliga för en fortsatt 
renskötsel. Länsstyrelsen beskrev samerna som en grupp i 
både ekonomiskt och moraliskt förfall, men avvittringen var 
endast en delförklaring till detta. Roten till detta problem 
fanns i stället att söka i mötet mellan två raser, där den svaga-
re av dem blev en förlorare: "Den allt för nära beröringen 
med en öfverlägsen race är huvudorsaken till lappens 
olycka."25 Endast om en renskötare stod självständig och utan 
inflytande från den bofasta svenska befolkningen, fanns det 
en möjlighet att denne skulle lyckas göra sin renskötsel bär-
kraftig. Det fanns inga statsekonomiska skäl för statsmakter-
na att stödja samerna och deras näring, eftersom denna inte 
gav något reellt och pålitligt tillskott till ekonomin, utan en-
dast humanitära hänsyn spelade in här. En viktig åtgärd för 
att stödja renskötseln, var dock att begränsa kontakterna mel-
lan renskötarna och de bofasta. Här sågs skötesrensystemet 
som ett allvarligt hinder, då detta urholkade samernas eget 
renägande och gjorde dem beroende av de bofasta, och på sikt 
borde skötesrenarna därför avskaffas.26 

Olikheterna mellan länen var således påtagliga, det unika 
för varje län betonades och en samsyn saknades. Den främsta 
skiljelinjen gick mellan Jämtland å ena sidan och Norrbotten 
och Västerbotten å den andra, där lappmarkerna och den nå-
got starkare ställning samerna och renskötseln hade skiljer ut 
de senare länen. Samtidigt var det även tydligt att det gick en 
annan skiljelinje mellan Norrbotten å ena sidan och de båda 
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sydligare länen å den andra, där dessa uppvisade ett långt 
större missnöje med den nya lagstiftningen som uppenbarli-
gen ansågs avpassad efter förhållandena i norr. Det var också 
tydligt att Norrbottenlinjen rörande samerna, att dessa behöv-
de skyddas genom stärkta rättigheter, fick ett större genom-
slag än de båda sydligare länsstyrelsernas vilja att begränsa 
renskötselrättigheterna till förmån för jordbruket. 

Missnöjet med 1886 års renbeteslag var således stort inom 
både Jämtland och Västerbotten. Länsstyrelsen i Jämtland 
fortsatte dock målmedvetet att arbeta för att få förståelse för 
sin inställning att länets speciella förhållanden krävde en se-
parat renbeteslag. Undersökningar genomfördes i syfte att 
fastställa vilka markområden som var nödvändiga att köpa in 
för renskötselns räkning för att minska konflikterna i länet.2/ 

Trots detta arbete tilltog konflikterna i länet, något som upp-
märksammades i en motion i riksdagen 1891. I behandlingen 
av frågan framträdde en mycket negativ bild av situationen 
där samerna framstod som den förfördelade parten, och vissa 
frågetecken sattes kring länsstyrelsens hantering av frågan. 
Länsstyrelsen vitsordade mycket av problemen, men lade 
samtidigt en stor del av ansvaret på samerna, som anklagades 
för att medvetet lämna renarna utan vård, något som starkt 
bidrog till konflikterna. Motionen ledde inte till någon åtgärd, 
men länsstyrelsen gavs i uppdrag att utreda frågan och in-
komma med förslag till revidering av renbeteslagen trots att 
den endast tillämpats sedan 1889 i länet.28 

Aret därpå, 1892, inkom länsstyrelsen med ett förslag till en 
separat renbeteslag för Jämtland, där behovet av en sådan än 
en gång betonades: "de Jemtländska förhållandena kräfva 
ovilkorligen en för detta län ensamt gällande och efter länets 
förhållanden afpassad lag". Det var enligt länsstyrelsen fram-
för allt lagstadgandet av en sedvanerätt för renskötarna att 
vintertid beta sina renar i områden, där de sedan lång tid 
hade brukat vistas som hade förorsakat problem. Syftet hade 
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varit att förbättra samernas ställning, men i stället hade kon-
flikterna ökat. Renskötarnas rättigheter hade stärkts på de bo-
fastas bekostnad, och hade medfört att samerna tog sig allt 
starkare friheter på enskildas marker och släppte sina renar 
utan uppsikt där de tidigare hade farit fram med försiktig-
het.29 För att komma till rätta med problemen föreslog läns-
styrelsen tre huvudåtgärder i sitt lagförslag, dels att avskaffa 
sedvanerätten, dels att reglera och begränsa de bofastas ren-
innehav, dels att förbättra möjligheterna för dem som drabba-
des av skador att erhålla ersättning, något som skulle gälla 
både renskötarna och jordbrukarna.30 Därmed skulle enligt 
lappfogden orsakerna till konflikterna elimineras, samtidigt 
som det gavs verktyg att övervaka renskötseln och kontrolle-
ra renantalet så att det inte tilläts växa alltför mycket.31 

Också i Västerbotten jäste ett missnöje, något som delvis 
hängde samman med den kritik länsstyrelsen framfört mot 
förslaget till 1886 års renbeteslag, liksom på växande konflik-
ter mellan jordbruket och renskötseln även här. Problemen 
uppmärksammades i en motion i riksdagen 1893.32 Länssty-
relsen kommenterade situationen året därpå. Trots förhopp-
ningar att den nya renbeteslagen skulle minska konflikterna 
mellan renskötseln och jordbruket i länet, hade dessa snarare 
tilltagit i intensitet sedan lagens tillkomst. Genom lagstift-
ningen hade samernas på sedvana grundade rätt att beta re-
narna givits laglig grund, något som enligt länsstyrelsen i hög 
utsträckning utnyttjats av renskötarna, som blivit alltmer för-
sumliga i bevakningen av renarna med ökade skadegörelser 
på de bofastas marker som en följd. Det var sålunda samerna 
som gavs ansvaret för att situationen så påtagligt hade för-
sämrats sedan införandet av renbeteslagen.33 Det var dock 
inte renbeteslagen i sig som var den huvudsakliga orsaken till 
problemen enligt länsstyrelsen, utan snarare systemet med 
skötesrenar. Allt mer renar ägdes av bofasta om än de fortfa-
rande sköttes av samiska renskötare, men de ägnade inte lika 
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god vård åt dem som åt sina egna renar. För att komma tillrät-
ta med de rådande missförhållandena föreslog länsstyrelsen 
en revidering av renbeteslagen. Behovet av en separat lag för 
Jämtland fick stöd, men däremot ansågs förhållandena i Väs-
terbotten och Norrbotten så likartade att dessa län även fort-
sättningsvis kunde lyda under en gemensam lag, så länge 
denna fick ett nytt innehåll. För en allsidig belysning av pro-
blemen var det nödvändigt att en kommitté tillsattes som fick 
till uppgift att se över renbeteslagen.34 

I Norrbotten framhöll länsstyrelsen däremot att lagstift-
ningen fungerat väl. Trots detta fanns det ett antal punkter 
där det fanns behov av justeringar och tillägg. Även länssty-
relsen i Norrbotten vitsordade att skillnaderna mellan Jämt-
land och de båda nordligare länen var så stora att två separata 
renbeteslagar kunde vara behövliga.35 

Genom att alla tre länen blev involverade och fick yttra sig 
hade en process inletts som skulle omfatta hela det samiska 
området. Landshövdingen i Jämtland hade i samband med 
riksdagens behandling av situationen i Norrbotten och Väs-
terbotten 1893 betonat vikten av en skyndsam lösning för det 
egna länet och framhållit betydelsen av att denna inte förse-
nades av utvecklingen i de nordligare länen.36 Trots det utta-
lade stödet för en separat jämtländsk lagstiftning från länssty-
relsekollegorna i norr besannades landshövdingens farhågor. 
Landshövdingarna från samtliga tre län ingick i 1895 års lapp-
kommitté när denna tillsattes och den fick till uppgift att se 
över renbeteslagen i sin helhet. Undersökningen skulle där-
med omfatta samtliga tre län i syfte att arbeta fram en ny ge-
mensam lag, och någon separat renbeteslag för Jämtland för-
verkligades därför inte.37 Den enda punkt där länsstyrelserna 
i Västerbotten och Jämtland kan sägas ha nått någon egentlig 
framgång var i frågan om skötesrenarna, som avskaffades i 
dessa län genom 1898 års renbeteslag medan de däremot bi-
behölls i Norrbotten.38 
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Avslutning 

Länsstyrelsernas syn på samerna präglades av okunskap, för-
domar, ett kulturhierarkiskt synsätt och väldigt länge en tro på 
att samerna var ett utdöende folk. Det fanns stora skillnader i 
hur samefrågan betraktades mellan de olika länen, och också 
beroende på vem som satt som landshövding. Inställningen 
kunde plötsligt förändras när ett skifte skedde på denna posi-
tion. Situationen var svårast för samerna i Jämtland, som förlo-
rat stora områden av sina betesmarker genom avvittringen, och 
konflikterna mellan renskötseln och jordbruket var starka i vis-
sa delar av länet. Men även i Norrbotten och Västerbotten var 
samerna utsatta för ett externt tryck. Från 1880-talet började 
samtliga länsstyrelser argumentera för att begränsa kulturkon-
takterna i syfte att skydda och bevara samerna. De menade att 
genom att segregera och konservera samisk kultur, framför allt 
inom renskötseln, skulle samerna kunna bevaras som folk. In-
rättandet av lappväsendet från och med 1885, om än det initialt 
beskrevs som en tillfällig åtgärd, var ett led i målsättningen att 
råda bot på den rådande okunskapen, att lösa konflikter mellan 
renskötseln och jordbruket samt i förlängningen att stärka kon-
trollen över samerna. 

Länsstyrelserna hade en viktig roll i samepolitiken, men när 
politiken fick en fastare struktur och ett tydligare innehåll var 
det framför allt Norrbotten som stod som mall och utgångs-
punkt. Samerna i framför allt norra Norrbotten lyftes fram 
som föredömen av länsstyrelsen i Norrbotten, det var endast 
där som "någon verklig renskötsel råder".39 Samtidigt drog 
sig inte länsstyrelsen i Norrbotten för att kritisera tillståndet 
bland samerna i de sydligare länen. Dessa "till ett bofast lef-
nadssätt småningom öfvergående nomaderna inom de syd-
ligare lappmarkerna" utövade enligt myndigheten en brist-
fällig renskötsel.40 Implicit i detta påstående fanns ett 
konstaterande att så inte var fallet i det egna länet. Länsstyrel-
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sen i Västerbotten och kanske framför allt den i Jämtland pro-
testerade inledningsvis mot att samepolitiken i så hög grad 
utformades utifrån situationen i Norrbotten, men fick inte ge-
nomslag för sina förslag till förändringar. Successivt fick de ge 
upp sitt motstånd och acceptera enhetslinjen. När så skedde 
blev länsstyrelserna allt mer enhetliga i sin inställning till sa-
mefrågan, inte minst sedan lappväsendet inrättats för att ad-
ministrera dessa frågor. 
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ANNA LUNDBERG 

Med de bästa av avsikter 

Utnyttjandet av psykiatrisk vård i 
Norrbotten 1893-1912 

1800-talets stora samhällsförändringar nådde Norrbotten sent. 
Medan Sundsvallsdistriktet industrialiserades tydligt under 
1870-talet, så dröjde det till 1888 innan järnvägen nådde Luleå 
hamn och en ordentlig befolkningsökning ägde rum i området. 
Malmfälten industrialiserades under 1890-talets slut men det 
dröjde till 1903 innan exporten kunde ske via Narviks hamn.1 

Förutom städerna vid kustbandet, kraftverksorterna och 
Malmfälten så har Norrbotten förblivit en del av Sverige som 
domineras av skogsbruk och gammal jordbruksbygd. 

Institutionaliserad psykiatrisk vård kom också sent till 
Norrbotten. Sedan medeltiden hade de sjuka tagits om hand 
på kronohospital, där de sinnessjuka var i minoritet bland fat-
tiga och somatiskt sjuka. Peder Björck menar att utvecklandet 
av ett nätverk av hospital tog alldeles för lång tid redan på 
1800-talet. Ännu 1947 menar Björck att en "mycket besväran-
de överbeläggning måste tolereras". Han betonar att hospi-
talsplatserna motsvarade ca 3 % av befolkningen medan be-
hovet var minst 4 %. Dessutom påstod Björck att behovet var 
större i stora städer. 1947 fanns tre stora anstalter, placerade i 
Östersund, Umeå respektive Piteå.2 

De nordligaste länen förblev utan hospital tills 1893 när Fu-
runäset öppnade på Pitholmen utanför Piteå. I utredningen 
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inför anläggandet av anstalten uppmärksammades detta stort 
av medicinalrådet August Almén. Han påpekade att anläg-
gandet av hospitalet i Piteå skulle underlätta för församling-
arna och för privatpersoner att utnyttja den psykiatriska vård 
som tillhandahölls och skriva in sina sjuka församlingsbor 
och familjemedlemmar. Almén menade att läget i Piteå skulle 
medföra att de sjuka i Norrbotten skulle få lättare att komma 
till sjukvården. De sjuka i Västerbottens södra delar skulle 
även i fortsättningen kunna ta sig till Gådeå hospital i Härnö-
sand. Hur norrbottningarna skulle ta sig till hospitalet oroade 
inte Almén 1888.3 Myndigheterna hade de bästa avsikter när 
man byggde hospitalet i Piteå, men insikten om de stora av-
stånden och de begränsade kommunikationerna i norra Sveri-
ge var kanske inte så god. 

Syftet med den här studien är att undersöka huruvida sam-
hällsförändringarna mellan 1893 och 1912 påverkade utnytt-
jandet av den psykiatriska vård som fanns tillhands i Piteå. 
Mellan 1893 och 1912 skedde 1 338 besök på hospitalet och jag 
avser att utreda om samhällsförändringarna och byggandet 
av malmbanan sammanföll med ett ökat utnyttjande av hos-
pitalet. Rent hypotetiskt skulle järnvägen kunna underlätta 
för patienterna att ta sig till sjukvården. Inledande frågeställ-
ningar i arbetet gäller hur många som togs in på hospitalet 
mellan 1893 och 1912 och hur åldersfördelningen såg ut bland 
dessa patienter. Vilka socialgrupper tillhörde patienterna och i 
vilken utsträckning var det gifta eller ogifta patienter som 
togs in på hospitalet? Jag undersöker också helt kort vilka 
diagnoser som ställdes på anstalten och vilka behandlings-
resultat som återfinns i liggaren. Sedan följer de centrala frå-
geställningarna kring samband mellan järnvägens utbyggnad 
och utnyttjandet av vården. Vilka församlingar i Norrbotten 
utnyttjade vården mest? Ökade utnyttjandet av den psykia-
triska vård som fanns att tillgå i Piteå mellan perioderna 
1893-1902 och 1903-1912? Kom patienterna från Norrbottens 



52 Oknytt 1-2/2010 

agrara eller urbana områden? 
Anders Berge visar i sin bok Sjukvårdens underklass att 

många av de psykiskt sjuka kom att vårdas på andra anstalter 
än de stora hospitalen. Hans arbete visar att de äldre, fattiga 
och sinnessjuka i stor utsträckning vanvårdades i fattigstugor 
och försörjningsinrättningar. I Norrbotten vårdades till exem-
pel sinnessjuka i "halvmörka" celler i Bodens och Luleås 
kommunalhem i början på 1910-talet. Så förblev situationen 
under lång tid. Ännu på 1920-talet var förhållandena desam-
ma, trots att lokala myndigheter hade lovat att förbättra situa-
tionen när inrättningen skulle byggas ut. Detta skedde dock 
inte.4 Vi kan anta att områden som inte utnyttjade Furunäset 
istället hade sina psykiskt sjuka i olika lokala inrättningar, och 
att dessa patienter inte nåddes av någon omfattande sjukvård. 

I Sverige finns ett omfattande antal forskare som intresserar 
sig för psykiatrins historia. Cecilia Rivings avhandling 
skildrar definitionen av sinnessjukvård vid tre hospital i 
södra Sverige. Hon visar hur ett avvikande beteende, och hur 
könsbundna föreställningar om vad som var ett "riktigt" bete-
ende styrde förhållandet mellan läkare, familjemedlemmar 
och andra anhöriga när sinnessjukdomen skulle definieras 
och omhändertas på anstalt.5 En ny antologi som presenterar 
det svenska forskningsfältet, som i mycket liten utsträckning 
berör demografiska frågeställningar kring psykiatrisk sjuk-
vård, kommer att publiceras inom kort.6 

Jospeh Melling och Bill Forsythe visar i en studie av patien-
terna vid Devons sinnessjukhus hur frågor kring geografiska 
avstånd och utnyttjandet av sinnesjukvård kan öppna upp för 
många andra frågeställningar. De ställer sig frågan hur geo-
grafiska avstånd påverkade attityder till statliga anstalter och 
hur kunskap om dessa anstalter spreds över och mellan sam-
hällen och myndighetspersoner som bodde på olika avstånd 
från anstalterna. De undersöker även migrationsmönster 
bland de sjuka och hur dessa påverkades av sin mentala häl-
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sa.7 Dessa frågeställningar kommer jag inte att beröra i detta 
arbete, men deras studie tillför ändå möjligheter till en kort 
jämförelse med förhållandena i Norrbotten. 

Källor och metod 

Den viktigaste källan för denna studie är patientliggaren från 
Furunäsets hospital och asyl som skildrar alla inskrivningar, 
som ägde rum mellan 1893 och 1912. Liggaren fördes med sä-
kerhet av sysslomannen och är mycket rik på uppgifter om pati-
enterna. Det finns ingen skillnad på de patienter som togs in på 
asylen eller hospitalet, alla patienter finns i samma liggare. Här 
återfinns datum för när patienterna togs in, namn, civilstånd, 
yrke, födelsedatum, hemvistelseort, sjukdom och orsak till in-
sjuknandet. I liggaren anges även vilken läkare som skrev in 
den sjuke och om det var fattigvårdstyrelsen i församlingen el-
ler en privatperson som låg bakom inskrivningen. Här uppges 
även om patienten vårdats tidigare på lasarett eller hemma, vil-
ket resultat behandlingen på Furunäset hade och vilket datum 
patienten skrevs ut. Patienten kunde skrivas ut som frisk, för-
bättrad eller oförbättrad. Den senaste kategorin innebar oftast 
att de skrevs in på en annan anstalt. Om patienten dog på an-
stalten anges dödsdatum och i vissa fall även dödsorsaken i lig-
garen. 

Liggaren har excerperats och bildat grunden för en 
ACCESS-databas. Eftersom liggaren bara skildrar patienter 
fram till 1912 har jag konstruerat ett slutdatum för de pa-
tienter som blev kvar efter 1912. I databasen har de fått 
1912-12-31 som slutdatum. Nya variabler har genererats uti-
från den information som liggaren innehåller. Jag har kodat 
orsakerna som angavs till sjukdomsutbrottet, angett kön på 
den person som skrev in den sjuke och huruvida den perso-
nen angavs vara ett syskon, en förälder, ett barn eller en 
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make/maka. Liggaren har på så vis blivit en mycket informa-
tionsrik databas över patienterna som kom till Furunäset. 

Statistiska Centralbyråns summariska befolkningstabeller 
har använts för att hitta medelbefolkningen för perioderna 
1892-1901 och 1902-1912.8 Från liggaren kan ett medelantal 
för antalet patienter räknas ut för perioderna 1893-1902 och 
1903-1912. De inte helt vanliga tidsperioderna beror på ligga-
rens utformning och möjliggör ett maximalt utnyttjande av 
liggaren som historisk källa. Med hjälp av befolkningssiffror-
na och medelantalet patienter kan sedan en kvot för hur 
många patienter som skrevs in på hospitalet per tusen i riks-
befolkningen räknas fram. 

Norrbottens församlingar har delats in i fem zoner. Piteå ut-
gör den första zonen, helt enkelt på grund av att hospitalet 
låg i den församlingen vilken därmed borde ha tillfört flest 
patienter till anstalten. Den andra zonen utgörs av Jokkmokk, 
Kvikkjokk, Arjeplog, Arvidsjaur och Älvsbyn, inlandsförsam-
lingar som inte påverkades av järnvägsbyggandet. Zon tre be-
står av Jukkasjärvi, Gällivare och Edefors - inlandsförsam-
lingar som kom att påverkas av malmbanans tillkomst. 
Studiens fjärde zon består av de församlingar som är belägna 
närmast finska gränsen. Här återfinner vi Karesuando, Pajala, 
Övertorneå, Överkalix, Korpilombolo och Överluleå.9 Den 
femte och sista zonen består av det stora antalet församlingar 
vid norra kustbandet. I den zonen har siffror från Haparanda, 
Nederkalix, Råneå, Luleå, Töre, Nedertorneå, Karl Gustav, 
Hietaniemi och Nederluleå bearbetats. 

Länkningar mellan liggaren och de digitaliserade folkräk-
ningarna 1890 och 1900 kan visa mer i detalj varifrån patien-
terna kom när de skrevs in på Furunäset. 319 män och 298 
kvinnor kunde länkas till folkräkningen 1890 och ännu fler 
patienter kunde länkas till folkräkningen 1900. 502 män och 
442 kvinnor återfanns i denna källa. Med hjälp av länkningar-
na kan jag visa huruvida patienterna kom från urbana delar 



55 Oknytt 1-2/2010 

av församlingarna. Det ska dock redan här betonas att patien-
ter som bodde i de snabbt industrialiserade delarna av Norr-
botten var svåra att länka, trots liggarens detaljrikedom. 
Många av de patienter som skrevs in under senare delen av 
1900-talets första årtionde hade kunnat flytta in i dessa urba-
niserade områden efter 1900 och kan då inte hittas i folkräk-
ningarna. 

Genusaspekten på utnyttjandet av psykiatri tas inte med i 
de kvantitativa beräkningarna av utnyttjandet av hospitalet i 
Furunäset. Däremot ska den belysas genom kvalitativa analy-
ser av resultaten från de olika zonerna, då jag ska försöka se 
om fler män än kvinnor togs om hand från de olika område-
na. Inget tyder dock på att antalet män och kvinnor var alltför 
olika. Utgångspunkten för byggandet av anstalten var att lika 
många män som kvinnor skulle kunna utnyttja denna. Där-
emot kan naturligtvis andra genusskillnader återfinnas i ma-
terialet, som att kvinnor diagnosticerades annorlunda än 
män. Det är dock inte huvudfrågan för det här arbetet. 

Furunäset - en anstalt stadd i förändring 

Hospitalet på Pitholmen öppnade i september 1893. Män och 
kvinnor var tryggt åtskilda i olika flyglar. Byggnaden var ritad 
av arkitekten Axel Kumlien (1833-1913) och hade stora ljusa ut-
rymmen och ett värmesystem som byggde på kanaler i väggar-
na istället för enskilda kakelugnar som var fallet i många av de 
samtida hospitalen i Sverige. Hospitalet hade elektrisk belys-
ning överallt, men olika hygiensystem för de olika avdelningar-
na. De lugnare patienterna vårdades på A-avdelningar medan 
de bråkigaste patienterna skrevs in på D-avdelningarna. På 
A-avdelningarna fanns vattenledningar medan de senare av-
delningarna hade järnhinkar till klosetter som tömdes dagligen. 
I den första årsberättelsen från överinspektören skräds inte ord-
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en över hur vacker och luftig den nya anstalten var och hur de 
sinnessjuka i de nordligaste länen skulle gynnas av dess till-
komst.10 

Under de första 20 åren slets anstalten hårt. Varje årsberät-
telse tar upp de ombyggnads- och reparationsbehov som 
uppstod, och det omfattande problemet med antalet elektris-
ka glödlampor som anstalten konsumerade. Läkaren, som var 
ansvarig för Furunäset 1911, ville modernisera anstalten ge-
nom att anlägga en lokaltelefonanläggning mellan dess olika 
avdelningar.11 Samma år menar överinspektören Alfred Pet-
rén att tuberkulos var alltför vanlig på anstalten. Han noterar 
flera dödsfall och att ett inte oansenligt antal patienter var 
sängliggande i sjukdomen. Petrén efterlyste även en utvidg-
ning av anstalten då patienter från Västerbotten också skulle 
tas in på Furunäset.12 

Sammanlagt togs 1178 patienter in under 1338 besök mel-
lan 1893 och 1912. Figur 1 visar hur dessa intagningar fördela-
de sig under de 20 år som studien sträcker sig över. Det första 
året togs naturligtvis ett stort antal patienter in, men det ska 
noteras att många av de här patienterna var sinnessjuka som 
evakuerades från hospital i Stockholm, Uppsala och Härnö-
sand. Det tog närmare ett år innan församlingarna i Väster-
botten och Norrbotten började skicka sina sinnessjuka för-
samlingsbor till hospitalet. Figuren visar också med tydlighet 
att antalet män och kvinnor varierade stort från år till år och 
att inget av könen dominerade patientpopulationen på Furu-
näset. Här vårdades både män och kvinnor.13 

Tidigare forskning kring liggarna har visat hur åldersstruk-
turen, civilståndsstrukturen och yrkesgrupperna fördelades i 
patientpopulationen. Kvinnorna, som utgjorde 48 % av de in-
tagna, var äldre än männen. 50 % av kvinnorna var mellan 30 
och 49 år. Bland männen var 64% mellan 20 och 39 år, det 
fanns således en tydlig åldersskillnad mellan könen. Det här 
återspeglades också i hur civilstånden representerades i po-
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Figur 1. Antal intagningar av män respektive kvinnor vid Furunäsets 
hospital 1893-1912. 

pulationen, medan 50 % av kvinnorna var ogifta så motsvara-
des samma civilstånd av 66 % av männen. Troligen är detta ett 
symptom på att kvinnorna var äldre och hade hunnit gifta sig 
innan de togs om hand av anstalten, men det skulle också 
kunna tyda på att gifta män togs om hand av sina fruar i hög-
re utsträckning.14 

Enligt liggarna var det ett tvärsnitt av församlingarnas be-
folkning som togs in på hospitalet. En mycket enkel social ka-
tegorisering har gjorts i databasen och den visar att bönder 
och arbetare, liksom fruar och barn till dessa grupper var de 
vanligaste patienterna på Furunäset. Av de 1338 inskrivning-
arna som skedde under perioden titulerades 53 patienter som 
"inhyseshjon", "fattighjon", "födorådstagare" eller "före detta 
bonde" eller någon annan yrkestitel. I viss mån skrevs även 
småskollärarinnor, folkskollärare, gesäller och andra yrkes-
kategorier in. Deras titel tydde på att de innehade någon form 
av specifik yrkeskunskap. Trots detta tyder mycket lite på att 
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dessa män och kvinnor skulle representera någon form av 
medelklass. 

Även i de nordligaste församlingarna och inlandsförsam-
lingarna representerar patienterna vid Furunäset ett genom-
snitt av befolkningen. Av de sju patientintagningarna, tre män 
och fyra kvinnor, som gjordes från Karesuando hade fem pa-
tienter en etnisk beteckning i liggaren som "lappflicka" eller 
"nomadpiga". Två patienter hade inte samiskt påbrå enligt 
yrkestiteln, utan kallades "bondson" och "hemmansägare-
hustru". I Pajala betecknades majoriteten av de fem patienter-
na som arbetare, inhyses eller hemmansägare. Under hela pe-
rioden togs tretton män och nio kvinnor in ifrån Jukkasjärvi 
församling, varav en stor majoritet betecknades som arbetare 
eller arbetarhustru. 

Fattigvårdstyrelsen var inblandad i 53 % av inskrivningarna 
vid Furunäset. 717 personer skrevs in av den lokala fattig-
vårdsstyrelsen, medan 125 skrevs in av någon annan myndig-
het, vanligen en domstol eller Medicinalstyrelsen. Dessa pa-
tienter hade ofta blivit dömda för något våldsbrott och 
vårdades på Furunäset då de inte klarade av fängelse-
vistelsen. Något fler, 127 personer, blev inskrivna av sin 
make/maka, medan 53 blev inskrivna av sina syskon. 75 blev 
inskrivna av en person utan familjeanknytning till den intag-
ne. Det kunde då röra sig om en granne eller en husbonde. 

Diagnoserna förändrades i viss mån under perioden 1893-
1912. Fram till 1902 framkommer ett tydligt genusrelaterat 
mönster då 3 0 % av de manliga patienterna diagnostiserades 
med dementia medan samma diagnos endast gavs till 15% av 
kvinnorna. 3 4 % av kvinnorna gavs diagnosen mania, vilket 
var den vanligaste diagnosen bland kvinnor. 30 % av männen 
diagnostiserades med samma sjukdom. Melankolia var också 
vanligare bland kvinnorna då 29 % av dessa diagnostiserades 
med den sjukdomen, en diagnos som endast 19% av männen 
fick. 
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Mellan 1903 och 1912 diagnostiserades fortfarande den 
största delen av männen med dementia, hela 49 %, medan 36 
% av kvinnorna fick denna diagnos. Psychosis periodica blev 
vanligare under denna period. 35% av kvinnorna gavs den 
diagnosen liksom 28% av männen. De tidigare så vanliga 
diagnoserna mania, melancolia och, i viss mån, paranoia, 
minskade och gavs till allt färre patienter under den senare 
perioden. 

Vid en närmare studie av behandlingsresultaten under pe-
rioden 1893-1902 framkommer också vissa skillnader mellan 
män och kvinnor. 27% av männen och 33% av kvinnorna 
skrevs ut från Furunäset som friska. Bland kategorierna för-
bättrad och utskriven som oförbättrad till en annan anstalt 
var proportionerna ungefär likadana bland männen och kvin-
norna. 28% av männen och 27% av kvinnorna dog på anstal-
ten under den här perioden. En större andel av männen blev 
kvar på anstalten efter 1912, 20%, mot 14% av kvinnorna. 

Under den andra perioden ökade proportionen män och 
kvinnor som skrevs ut som friska efter sin behandling på Fu-
runäset, 32% av männen och 37% av kvinnorna. Andelen 
som dog minskade betydligt, av männen dog 12% och av 
kvinnorna 10 %. Däremot stannade en mycket större andel av 
patienterna som togs in under den andra perioden kvar efter 
1912, i den här kategorin hittar vi 39% av männen och 35% 
av kvinnorna. 

Utnyttjandet av psykiatrisk vård i Norrbotten 
1893-1912 

Bondhustrun Anna Mukka kom från Malmberget till Furunäset 
under sommaren 1901.15 Hon var inskriven med hjälp av den 
extra provinsialläkaren Henning Gustaf Eurén och fattigvårds-
styrelsen i Gällivare. Sömnlöshet ska ha legat bakom Annas in-
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sjuknande i dementia, och hon vårdades på Furunäset fram till 
sin död den 10 oktober 1907.161 patientjournalen får vi veta mer 
om hennes familjeförhållanden. Anna hade gift sig sent i livet 
och inte fött några barn. Hon var 55 år gammal, hade levt ett 
strävsamt liv och lärt sig läsa men kunde inte skriva. Hennes 
sjukdom sattes också i samband med hennes missbruk av tobak 
och kaffe. Ett utbrott, under vilket Anna skall ha kastat vatten-
hinken på golvet, ansågs vara själva begynnelsen på hennes 
sjukdom. 

Efter utbrottet hade Anna gett uttryck för svartsjuka, troli-
gen gentemot sin man. I patientjournalen skrevs detta ned 
som fullständigt grundlöst, mannen försvarade sig emot alla 
anklagelser. Hon hade också varit ängslig och "jämrat sig", 
vridit på kroppen och händerna samt haft konversationer 
med människor som hon inbillade sig fanns i rummet och 
som hon var rädd för. Anna trodde att de skulle föra bort hen-
ne. Sömnen, matlusten och arbetsförmågan var dålig men 
hon hade inte varit våldsam så länge hon inte blev rädd. Hon 
var försedd med sin pipa när läkaren undersökte henne och 
begärde alltid mer mat och tobak. 

Några månader in på Annas vistelse beskrevs hennes sta-
tus. Hon pratar i ett och griper ibland tag i handen på den 
som kommer in i rummet och kastar bedjande blickar på den 
personen. Anna vårdades på D-avdelningen, för de bråkiga 
patienterna, bland annat därför att hon rev sönder kläderna 
och att hon "orenat", troligen i sängen. Sysslomannen som 
skrev journalanteckningarna noterade att Anna hade sår på 
handlederna efter att ha varit bunden.17 

Det kan ha funnits många anledningar till att Anna vårda-
des på hospitalet. Hennes beteende var troligen svårt att stäv-
ja hemma och det hade blivit omöjligt att kontrollera inom 
familjen. Inskrivningen kan också ha grundats på en bedöm-
ning av läkaren Eurén. Läkaren, mannen och fattigvårdstyrel-
sen gjorde troligen en gemensam bedömning att Anna inte 
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kunde vara kvar i församlingen. Det faktum att järnvägen 
fanns som transportmedel kan ha underlättat beslutet, då det 
gick mycket lättare att resa till Furunäset med Anna än med 
tidigare patienter. 

Anna Mukka var ett av många levnadsöden som återfinns i 
Furunäsets patientliggare. I det följande ska jag undersöka 
om utnyttjandet av hospitalet ökade i de olika delarna av 
Norrbotten mellan 1893 och 1912. Tabell 1 belyser detta för 
den första perioden, 1893-1902. De flesta patienterna, både 
numerärt och i förhållande till befolkningen, kom från Piteå 
stads- respektive landsförsamling, den första zonen. De andra 
delarna av Norrbotten utnyttjade hospitalet i mycket mindre 
utsträckning. Den andra zonen, de södra inlandsförsamling-
arna, skickade 0,27 patienter per tusen innevånare medan de 
tre andra zonerna utnyttjade vården i ännu mindre utsträck-
ning. Anstaltens storlek bedömdes i slutet av perioden som 
otillräcklig, och det ringa utnyttjandet av hospitalet behöver 
därför inte betyda att församlingarna inte ville skicka sina 
drabbade församlingsbor till anstalten utan att det helt enkelt 
inte fanns plats för dem. 

Den andra undersökningsperioden utreds i Tabell 2. En 
ringa ökning av utnyttjandet av anstalten sågs i Piteå, i de 
södra inlandsförsamlingarna och i de kring malmbanan lig-
gande församlingarna. Församlingarna längst finska gränsen 
skickade 0,12 patienter per tusen innevånare, en kvot som var 
något lägre än under den första perioden. Kustförsamlingar-
na ökade sin inskrivning till 0,17 patienter per tusen i befolk-
ningen. Alla förändringar kan ses som ringa. Med största 
sannolikhet beror detta på anstaltens relativt begränsade ka-
pacitet. 

För en noggrannare analys av varifrån patienterna kom 
vänder jag mig till de olika zonerna. Här kan vi i viss ut-
sträckning använda oss av länkningarna mellan liggaren och 
folkräkningarna. I Piteå kom en betydande majoritet från 
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Tabell 1. Medelbefolkning i valda församlingar, medelantal patienter inskrivna 
från valda församlingar och kvot av dessa 1893-1902. 

Zon Befolkning* Antal patienter** Kvot*** 

I 19948 8,5 0,43 

II 15757 4,2 0,27 

III 15282 2,3 0,15 

IV 27051 4,3 0,16 

v 47449 6,8 0,14 

Källor. Befolkningstal: SCB's summariska befolkningstal. Antal Patienter: 
Härnösands landsarkiv, Furunäsets sjukhus, Överläkarens arkiv, Intag-
ningsjournaler 1893-1901 FI: 1. 
* Medeltal av befolkningen 1892 och 1901. 
** Medeltal av patientantalet per år från perioden 1893-1902. 
*** Kvot av patientantalet dividerat med befolkningsantalet per tusen i 
befolkningen. 

landsförsamlingen, 84 män och 95 kvinnor under perioden 
1893-1912. Patienterna var folkbokförda i byar som Koppar-
näs, Ojebyn och Pitholm, men de flesta kom från andra, 
mindre byar. Den andra zonen, de södra inlandsförsamlingar-
na, kan räknas som helt agrar, här kom alla patienter ifrån 
mindre byar eller ensamma hemman. I den tredje zonen var 
flertalet patienter svårlänkade av det tidigare angivna skälet 
att de flyttat in efter 1900 under den stora industrialiserings-
vågen, och sålunda inte kunde länkas till folkräkningen 1900. 
De som kunde länkas återfinns i ett stort antal små byar. 

I zon 4 återfinns inte något urbaniserat område, men Svart-
byn och Heden, två större byar i Overluleå, bidrog med några 
patienter. Det numerära antalet är dock mycket litet. Även här 
var patienterna spridda över hela församlingen. Nederluleå, 
den mest befolkade delen av församlingarna i zon 5, var ock-
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Tabell 2. Medelbefolkning i valda församlingar, medelantal patienter inskrivna 
från valda församlingar och kvot av dessa 1903-1912. 

Zon Befolkning"' Antal patienter** Kvot*** 

1 21821 10,7 0,49 

II 19704 6,1 0,30 

III 27112 4,9 0,18 

IV 31758 3,8 0,12 

v 54195 9,2 0,17 

Källor. Befolkningstal: SCB's summariska befolkningstal. Antal Patienter: 
Härnösands landsarkiv, Furunäsets sjukhus, Överläkarens arkiv, Intag-
ningsjournaler 1893-1901 FI:1. 
* Medeltal av befolkningen 1892 och 1901. 
** Medeltal av patientantalet per år från perioden 1893-1902. 
*** Kvot av patientantalet dividerat med befolkningsantalet per tusen i 
befolkningen. 

så det ett område där länkningarna var svåra att genomföra, 
men bland det tjugotal som hittades återfinns byar från hela 
församlingen. Slutsatsen kan inte bli annan än att de flesta 
psykiskt sjuka återfanns i församlingarnas olika byar. De ur-
bana områdena som Luleå, Piteå, Haparanda, Gällivare och 
Kiruna bidrog med relativt få patienter. 

Avslutning 

Henning Olsson var 52 år när han 1906 togs in på hospitalet. I 
liggaren står han som gift sågverksarbetare. Han skrevs in på 
anstalten av Fattigvårdstyrelsen i Nederluleå. Faderns begiven-
het på starka drycker och Hennings egen sömnlöshet låg bakom 
att han diagnostiserades med dementia primaria. I liggaren kan 
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vi följa honom till den sista december 1912, men i hans sjukjour-
nal återfinner vi ett slutdatum för vistelsen. Henning dog i maj 
1928.1 journalen står det också att han varit gift två gånger, men 
att han nu var änkling. Hennings sinnessjukdom hade börjat 
med huvudvärk och sömnlöshet och med att matlusten helt för-
svann. Han var melankolisk och hade ingen arbetslust. Sinnes-
sjukdomen hade lett till att Henning blivit bortkörd från sin bo-
stad. 

Det finns inte mycket skrivet om Hennings första år på an-
stalten. Först 1910 och 1911 hittar vi några dag-anteckningar 
om honom och då visar det sig att han för det mesta låg till 
sängs, men också att Henning varit våldsam och slagit en an-
nan patient i huvudet med ett nattkärl. Efter det lades han på 
enskilt rum. Han var lugnare än Anna och kunde ibland vår-
das på B-avdelningen. Henning kommenterade sin vistelse på 
hospitalet med frågande svordomar och skrattade över sin si-
tuation på anstalten. Han förstod inte varför han kvarhölls på 
Furunäset. I journalen noteras att Henning pratade för sig 
själv och att han ibland inte visste vad han hette eller hur 
gammal han var. Anteckningarna blir allt färre under Hen-
nings år på anstalten och hans död noteras mycket kort.18 

Henning är ett exempel på en patient som skrevs in på Fu-
runäset från en annan församling än den hospitalet låg i. Jo-
seph Melling och Bill Forsythe kan visa hur en mycket liten 
del av patienterna vid Devons sinnessjukhus, ungefärligen 
var tionde patient härstammade ifrån ett annat område än 
Devon. lq De menar att migrationen var mycket låg bland pa-
tienter som skrevs in vid Devons hospital och att många av 
patienterna kom från sin födelseförsamling, trots att en viss 
migration ägde rum i området. Sinnessjukdom kunde också 
ha förhindrat medverkan i de stora migrationsvågorna som 
bevittnades under åren 1845-1895. Melling och Forsythe 
understryker att familjen och närheten till familjen var viktig 
för patienterna och även för deras inskrivning i vården.20 Ett 
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annat mönster framkom bland Norrbottens församlingar. 
Även om hospitalet främst utnyttjades av Piteås församlingar, 
kom en mycket större andel av patienterna från mycket läng-
re avstånd. Kommande forskning ska försöka visa huruvida 
detta tydde på att familjerna bröts sönder när sinnessjukvår-
den utnyttjades eller om familjebanden bestod när patienter-
na återvände hem. 
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CLAES ROSENQVIST 

Karl Gerhard i Trehörningsjö 

Nordliga färder med en gammal 
skådespelerska 

Den form av scenkonst som går under beteckningen revy fick 
sitt genombrott i Sverige kring sekelskiftet 1900 och har sedan 
dess framträtt i många skepnader. De första stora namnen var 
Emil Norlander på Södra teatern i Stockholm och Axel Engdahl 
på Folkteatern i Göteborg. I slutet på 1910-talet etablerade sig 
kuplettcharmören Karl-Ewert, och det följande decenniet do-
minerades av Ernst Rolfs lyxrevyer.1 Epoken därefter blev Karl 
Gerhards, och i senare tid har vi haft folkfavoriter som Povel Ra-
mel och Hasse & Tage. 

Samhällskritiska inslag har förekommit hos flera revyska-
pare, men på det området är Karl Gerhard extra framträdan-
de med sina satiriska kupletter, och en särskild plats har han i 
vår scenhistoria med sitt öppna antinazistiska ställnings-
tagande i 1930-talets och andra världskrigets mörka tid. Han 
gick så långt att svenska myndigheter av neutralitetsskäl in-
grep mot inslag i hans revy Gullregn 1940. 

Historien om Karl Gerhard är en framgångssaga. Han är 
den svenske revyskapare som fått ett visst internationellt ryk-
te. Storheter som Josephine Baker och Maurice Chevalier blev 
personliga vänner. Även ekonomiskt fick han uppleva goda 
tider med stort hus i Saltsjöbaden, villa på Rivieran och egen 
ägandes teater i centrala Stockholm. 
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Men den mest storslagna framgång kan börja i mycket små 
omständigheter, och det som här följer är några spår efter 
Karl Gerhards allra första steg på de brädor som sägs förestäl-
la världen. Främst handlar det om resor under två snövintrar 
i norra Sverige, och i slutet på historien hamnar vi, för nästan 
exakt 100 år sedan, i lilla Trehörningsjö i norra Ångerman-
land. 

Lite bakgrund 

Karl Gerhard föddes 1891 i Stockholm som Karl Emil Georg 
Johnson.2 Fadern försörjde sig i byggbranschen. Förhållandena 
var närmast småborgerliga, men modern dog tidigt och sorgen 
förde fadern till flaskan. Den unge Karl Emil Georg trivdes var-
ken i hemmet eller i skolan och han hoppade av gymnasiet. Han 
hade skådespelardrömmar och sökte sig till en krets av teater-
amatörer, där en yngling vid namn Gösta Ekman var den do-
minerande figuren. Karl Emil Georg anlade en demonstrativt 
konstnärlig apparition med vidbrättad hatt och slängkappa. 

Han hade ännu ingen tanke på något så folkligt som revy, 
nej det var stor seriös skådespelare han skulle bli. Georg lät i 
sammanhanget lite tamt i hans egna öron, så han bytte ut 
namnet mot det närliggande men i eget tycke mera dristiga 
Gerhard. Som blivande skådespelare valde han att kalla sig 
Gerhard Johnson. Det var hans vän den Härnösandsbördige 
författaren Bertil Malmberg som senare med poetens rytm-
känsla komponerade artistnamnet Karl Gerhard, men det är 
som Gerhard Johnson vi möter honom i den här berättelsen.3 

Anna-Lisa Hwasser-Engelbrecht 

Gerhard Johnsons första steg på teaterbanan togs tillsammans 
med skådespelerskan Anna-Lisa Hwasser-Engelbrecht (1861-
1918).4 Hon var vid tiden knappt 50 år gammal men märkt av ett 
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hårt liv och av svår sjukdom.5 Hon var dotter till det sena 1800-
talets mest berömda svenska skådespelerska, Elise Hwasser, 
och hon bildade i unga år ett uppburet konstnärspar till-
sammans med sin man, William Engelbrecht. Livsresan vände 
emellertid nedåt, tyngd av alkoholen, definitivt i hans fall, kan-
ske också i hennes. Redan innan Williams död i Sundsvall 1904 
hade Anna-Lisa svårt att få roller, och året därefter drabbades 
hon av polio. 

Anna-Lisa Hwasser-Engelbrecht överlevde sjukdomen men 
fick ligga flera år på Stockholms Sjukhem på Kungsholmen, 
en vårdinrättning för s.k. medellösa. Hennes ben blev nästan 
helt förlamade, och hon kunde i fortsättningen inte gå utan 
stöd. Mest förblev hon sittande. Både hon och maken William 
hade varit berömda för sina vackra, starka och uttrycksfulla 
röster, och det var sin stämma hon nu helt fick lita till när hon 
inte längre kunde röra sig på en teaterscen. 

Fattig och sjuk var hon, men hon kunde inte släppa sin 
konst. Anställning på någon teater var inte att tänka på för en 
rörelsehindrad. Enda möjligheten var att starta en egen teater-
trupp. I brist på kapital måste det ske i mycket små omstän-
digheter, och de enda hon kunde samla omkring sig var oer-
farna ungdomar eller artister i utförsbacken. Men Anna-Lisa 
Hwasser-Engelbrecht brann för sin konst och satte målen 
högt. Början skulle ske 1908 med Ibsens berömda drama 
Gengångare, och när övriga roller var besatta fattades bara nå-
gon som kunde spela Pastor Manders. Så hon satte in en 
annons. 

En tonårig Pastor Manders 

Ni anar naturligtvis vem som såg Anna-Lisa Hwasser-Engel-
brechts annons. Här grep Gerhard Johnson sin chans. Att de-
butera i en Ibsenroll var precis i nivå med hans storslagna ambi-
tioner. Han ringde upp den blivande teaterdirektrisen från en 



Bild 1. En dramatisk yngling söker telefonledes sitt första engagemang. 
Teckning av Gustaf Carlström i Karl Gerhards memoarbok Och så kom-
mer det en gosse... 
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telefonkiosk på Narvavägen och anmälde sitt intresse. Hon 
tyckte han lät misstänkt ung på rösten för att spela en äldre 
prästman, men han ljög friskt om sin ålder och försäkrade att 
äldre män var just hans rollfack. Han bredde på så tjockt att ett 
klingande skratt gav honom ett första vittnesbörd om Anna-
Lisa Hwasser-Engelbrechts goda humör och varma hjärta. Sam-
talet slöts med att den 17-årige ynglingen engagerades för att 
gestalta Ibsens djupt konservative präst. 

Att spåra en turné i teaterkonstens utmärker 

Anna-Lisa Hwasser-Engelbrechts resande teatersällskap verka-
de under två spelår, 1908-09 och 1909-10. Gerhard Johnson var 
med båda säsongerna, och ett tjugotal år senare berättade han 
under namnet Karl Gerhard om dessa färder i sin första me-
moarbok.6 Att använda den boken som källa kräver emellertid 
en varsam hand. Den är ett exempel på att man inte automatiskt 
får uppfatta allt i memoarer som trovärdig historieskrivning. 

I Karl Gerhards berättelse verkar det som att truppen bara 
gjorde en resa i norra Sverige, medan man i själva verket kom 
båda vintrarna med delvis olika repertoar och till stora delar 
olika besättning. Dess bättre fanns på den tiden en rik lokal-
press, där teatersällskapen annonserade sina föreställningar 
och där dessa kommenterades i notiserna. En del tidningar 
hade rentav börjat med särskilda teaterrecensioner. De flesta 
städer hade i början av 1900-talet mer än en tidning, så möj-
ligheterna att belägga färdvägar, repertoar och mottagande är 
relativt goda. 

Karl Gerhard dramatiserar och målar i bjärta färger. Så 
långt det kan kontrolleras mot andra källor tycks dock grund-
innehållet i de händelser han placerar på en angiven ort stäm-
ma någorlunda med verkliga förhållandet, särskilt om man 
löser upp den nästan obligatoriska förväxlingen av Sollefteå 
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och Skellefteå. Det han främst blandar ihop är ordningsfölj-
den. Han döljer också de inblandade personerna under fiktiva 
namn. En del är lätta att genomskåda, andra är svåra att iden-
tifiera.7 

När Karl Gerhards son Per Gerhard nyligen kom ut med en 
biografi över fadern tycks han inte ha haft tillgång till många 
fler källor än dennes bok för den här perioden.8 Det är samma 
berättelse i samma vilseledande ordning. Vissa täcknamn 
har lösts upp, men andra förekommer i lika ogenomskinlig 
form. 

Vi får alltså främst förlita oss på samtida pressuppgifter och 
använda de båda böckerna med urskiljning. Vi får också kom-
ma ihåg att tidningsskribenterna fokuserade på Anna-Lisa 
Hwasser-Engelbrecht. I deras ögon var den blivande Karl 
Gerhard ännu bara en okänd yngling i hennes trupp. Så det 
finns mer att hämta om henne än om honom. 

Ibsen och Strindberg 

Många av 1800-talets och det tidiga 1900-talets resande teater-
sällskap var konstnärligt mycket kompetenta, men Anna-Lisa 
Hwasser-Engelbrechts lilla trupp balanserade på marginalen 
och föll småningom utanför den. Får man tro Karl Gerhards 
memoarer gick det i dubbel bemärkelse på kryckor redan från 
början. 

Gerhard Johnsons första personliga möte med sin direktris 
ägde rum på Hantverkargatan i Stockholm i en danslokal som 
hyrts för repetitionerna. Bakom det kända skådespelerske-
namnet hade han väntat sig en tjusig primadonna men fick i 
stället se en överviktig äldre dam i blommig klänning och bil-
lig halmhatt. Hon stöddes in i lokalen av en kusk och en skö-
terska, och när hon skulle förflytta sig själv skedde det med 
hjälp av kryckor. 
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Karl Gerhards memoarbok Och så kommer det en gosse... 

Men den sjuka och slitna damens skratt var en ung flickas. 
Det bröt fram och avväpnade alla svårigheter. Errgod instruk-
tris var hon för sin otränade ensemble, och när hon själv del-
tog i spelet var den berömda rösten obruten. Även mot bak-
grund av alla goda stämmor i samtidens teaterliv framstod 
Anna-Lisa Hwasser-Engelbrechts röstgestaltning som mäster-
lig. Det är inte osannolikt att den blivande Karl Gerhards 
pregnanta kuplettdiktion hämtade en del lärdomar från dessa 
tidiga år.9 



75 Oknytt 1-2/2010 

Det första spelårets repertoar dominerades av Ibsen och 
Strindberg. För att markera ambitionsnivån annonserades 
hela företaget som "Anna-Lisa Hwasser-Engelbrechts Litterä-
ra Turné", och de enskilda spelkvällarna betecknades som 
"Ibsenafton" respektive "Strindbergsafton". En Ibsenafton be-
stod av Gengångare, medan en Strindbergsafton till en början 
bars upp av de små enaktarna Den starkare och Paria samt 
uppläsningar där direktrisen briljerade. Efter en tid byttes Pa-
ria ut mot den betydligt tungviktigare Fröken Julie, som Sollef-
teå-Bladet i en annons lyckades skriva som Fröken Julia.10 

Kanske var det inte så lätt att hålla isär litterära storheter som 
Strindberg och Shakespeare. 

När man kommit upp till Mittsverige kompletterades utbu-
det med Fredrik Nycanders poetiska drama Hans Fjord. Den 
pjäsen hade haft premiär på Dramaten 1905, och den s.k. tea-
terkungen, Albert Ranft, ägde rättigheterna för södra Sveriges 
landsortsstäder. Från Sundsvall och norrut hade Anna-Lisa 
Hwasser-Engelbrecht fått spelrätten. 

Nybörjaren Gerhard Johnson fick bärande roller i alla de tre 
större pjäserna. Turnén startade i Visby 1 september 1908, och 
då gjorde han som planerat Pastor Manders i Gengångare, ska-
kande av nervositet. Ganska snart fick han emellertid byta till 
den betydligt yngre Osvald Alving. Dennes mor, Fru Alving, 
var direktrisens favoritroll, och den kunde hon genomföra sit-
tande, nästan utan att begå något våld mot Ibsen. Enligt Karl 
Gerhards memoarer hade Osvalds förste innehavare omgåen-
de försvunnit in i gotländska öldimmor och blivit kvar i Vis-
by. Under alla omständigheter bekräftar recensionerna att 
rollen snabbt övergick till Gerhard Johnson. 

I Fröken Julie gjorde han pjäsens andra huvudroll, Jean, och i 
Hans Fjord fick han axla titelrollen. Det var inga dåliga uppgif-
ter för en debutant, men rollfördelningen speglar nog också 
att Anna-Lisa Hwasser-Engelbrecht fick agera enligt den de-
vis som brukar tillskrivas Kajsa Warg. 
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Ros men ocksä ris i norra Sverige 

Under det första spelåret blev den Hwasser-Engelbrechtska tur-
nén ganska välvilligt bemött i norra Sverige.11 Till och med i 
Sundsvall, som på den tiden var en av landets mest teatervana 
städer, kom man undan med hedern i behåll. En bidragande or-
sak kan ha varit att titelrollsinnehavarinnan i Fröken Julie kom 
från staden. I Sundsvall och de närmaste städerna gjordes rollen 
av Elvira Hallén, vars ursprung nogsamt framhölls i annonser 
och notiser. I andra trakter, och under spelåret 1909-10, hade 
Ruth Weiden hand om rollen. 

Direktrisen själv prisades genomgående för sina roller och 
uppläsningar. Man gjorde ingen affär av hennes handikapp 
utan uppehöll sig oftast vid hennes röstbehandling. Recen-
senterna kommenterade hennes "härliga talkonst",12 hennes 
"betydande framsägningskonst",13 och att hon i Den starkare 
fick "tillfälle att briljera med sin mästerliga, distinkta dekla-
mation".14 

Hur klarade sig då nybörjaren Gerhard Johnson i kritiker-
nas ögon? Ja, anmärkningsvärt bra. Han tycks inte ha varit 
hämmad och tillbakadragen i sin aktion. En ofta förekom-
mande karaktäristik av hans spel var att det var "tempera-
mentsfullt".15 Som regel ansågs detta positivt, men ibland 
kunde det störa rolltolkningen. Hernösands-Postens kritiker 
tyckte t.ex. att Jean blivit alltför pojkaktig, och kollegan i Ves-
ternorrlands Allehanda stördes av en alltför kraftfull dekla-
mation i rollen som Hans Fjord. Gerhard Johnson fick annars 
beröm för sin diktion. Anna-Lisa Hwasser-Engelbrechts in-
struktion verkar ha fallit i god jord. 

Efter en spelperiod i Mittsveriges städer tog sällskapet tåget 
direkt från Örnsköldsvik till Norrbotten, där Norrbottens-Ku-
riren öppnade famnen, särskilt för Gengångare. Framförandet 
av Ibsens drama betecknas som "en afgjord succés".16 Anna-
Lisa Hwasser-Engelbrecht hade gestaltat Fru Alving "med 
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gripande dramatisk kraft" och publiken hade varit "synnerli-
gen tacksam" om än alltför fåtalig. Lite reserverad var recen-
senten till Gerhard Johnsons tolkning av Osvald, men han ger 
inga skäl till sin avvaktande hållning. 

Fiasko i Finland 

I norra Sverige hade kritikerna varit rätt nöjda, men den höglit-
terära repertoaren hade inte lockat tillräckligt mycket publik. 
Efter föreställningar i Boden, Luleå, Kalix och Haparanda gick 
färden vidare in i Finland, närmast till Uleåborg men med siktet 
inställt på Helsingfors. Anna-Lisa Hwasser-Engelbrecht hade 
tillsammans med sin man både turnerat i Finland och varit gäst-
artist på Svenska teatern i Helsingfors. Hon hoppades nog att 
hennes gamla rykte i grannlandet skulle hjälpa upp den sinan-
de teaterkassan, och i den finska huvudstaden borde det ha fun-
nits en publik för hennes avancerade pjäsval. Därav blev dock 
intet. 

Jag har inte haft tillgång till några originalkällor från Fin-
land, så jag vänder mig till Karl Gerhards memoarer i fullt 
medvetande om att han sannolikt kryddar framställningens 
dramatik. 

Anna-Lisa Hwasser-Engelbrechts ambitioner var höga, men 
kanske siktade hon åter alltför högt. Hon hyrde den stora 
Alexandersteatern på Boulevarden i centrala Helsingfors. Att 
med en oerfaren liten trupp sälja så många biljetter att det fö-
retaget kunde finansieras var inte möjligt. Enligt Karl Gerhard 
var det fler på scenen än i publiken. 

Efter en vecka var pengarna slut, och sällskapet fick upplö-
sas. Direktrisen sändes hem till Sverige på konsulatets bekost-
nad, medan Gerhard Johnson och tre kollegor försökte spela 
ihop respengar med varietéföreställningar på ett hotell i Abo. 
Detta lyckades bara till hälften. De båda kvinnliga deltagarna 
kunde lösa biljett, men de två männen fick gömma sig om-
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bord på ett ångfartyg i Åbo hamn och smyga sig hem som fri-
passagerare. Åtminstone om man får tro Karl Gerhards me-
moarer. 

Ett nytt försök 

Kärlek enligt danske finansministern 

Kraschen i Helsingfors avskräckte inte Anna-Lisa Hwasser-
Engelbrecht. Stödd av Gerhard Johnson samlade hon en ny 
trupp omkring sig och inledde sin andra säsong i början av sep-
tember 1909, den här gången i Södertälje. Jag har inte spårat re-
sorna i södra Sverige utan vi fångar upp sällskapet i Ljusdal, där 
man den 5 december framförde Edvard Brändes skådespel Kär-
lek.17 Författaren var en i litterära sammanhang mindre känd 
bror till den mycket inflytelserike kritikern Georg Brändes. Till 
skillnad från denne var Edvard Brändes inte bara litterärt enga-
gerad utan verkade även som tidningsman och politiker. När 
det Hwasser-Engelbrechtska sällskapet anlände till norra Sveri-
ge med Kärlek på repertoaren hade dess upphovsman nyligen 
blivit utnämnd till finansminister i Danmark, något som en del 
nordsvenska tidningar fann anledning påpeka i sina teater-
recensioner. 

Ett par dagar efter Ljusdal anlände man till Ådalen, och un-
der färden längs järnvägslinjen framfördes Kärlek fyra på var-
andra följande dagar i Sollefteå, Nyland, Kramfors och Här-
nösand.18 Kärlek är ett drama om moral, eller snarare brist på 
moral, i Köpenhamns mondäna kretsar, och Sollefteå-Bladets 
kritiker menade att flera av skådespelarna, däribland Gerhard 
Johnson, lockats till en alltför braskande framställning. Direk-
trisen fick beröm för sin gestaltning men hade inte verkat 
"riktigt disponerad".19 

Under det förra spelåret hade de nordliga tidningarna inte 
på minsta sätt antytt något om Anna-Lisa Hwasser-Engel-
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brechts hälsotillstånd. Under den andra resan blev det ibland 
ett tema i recensionerna. Man får intrycket att en del kritiker 
uppfattade den nya ensemblen som svagare än den förra. Di-
rektrisens olyckliga omständigheter kunde då trots allt moti-
vera en välvillig hållning. Mot slutet av turnén framställdes 
det nästan som välgörenhet att lösa biljett till föreställning-
arna. 

Kritikerna i Härnösand var mera hårdhudade. De anvisade 
en annan väg till Anna-Lisa Hwasser-Engelbrechts försörj-
ning. Hernösands-Posten och Vesternorrlands Allehanda, an-
nars ofta så oense, var rörande eniga om att direktrisen borde 
försörja sig som lärare i tal för andra skådespelare, gärna på 
Dramaten, och att den pågående turnén omedelbart borde av-
brytas. Så här avrättade Hernösands-Posten föreställningen 
av Kärlek: 

Det verkade enbart pinsamt det hela. Direktrisen själf 
har under flera år varit lam och endast det att se henne 
med största möda förflytta sig öfver scenen gjorde en 
dyster till sinnes. Kom så därtill de medspelandes totala 
oförmåga som skådespelare. De flesta talade väl någor-
lunda hyggligt - en frukt af fru Hvassers storartade för-
måga att lära andra talkonsten. Men hon har ej kunnat 
lära dem vare sig talang eller rutin. Och hon har ej kun-
nat lära dem det ringaste plastik, då hon ju själf sorgligt 
nog ej längre är i stånd att föregå med godt exempel.20 

Inte heller Vesternorrlands Allehanda väjde för att tala öp-
pet om Anna-Lisa Hwasser-Engelbrechts hälsotillstånd och 
dess inverkan. I Kärlek hade det verkat "nästan löjeväckande 
att se och höra Gerner göra fru Birkner i fru Hwassers gestalt 
kärleksförklaringar, och det var också med uppkallande af 
den vördnad man är skyldig ålderdomen och ett stort konst-
närsnamn, som publiken lyckades hålla sin munterhet i 
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styr".21 Och när sällskapet nästa dag dammade av Gengångare 
var det lika illa. Då var det "nästan pinsamt att se fru Alving 
vid underrättelsen om asylbranden, när lågorna lysa in ge-
nom fönster och dörrar, sitta stilla och orörlig i sin soffa, och 
samma känsla hade man också så ofta hon nödgades ta ett el-
ler annat steg på scenen. Man märkte nämligen allt för tydligt 
hvilka ansträngningar det kostade rollinnehafvarinnan."22 

Det var nog bra med ambitionen att ge "den 'stora' reper-
toaren", men man måste också ha kapacitet att spela "dessa 
mästerverk".23 Direktrisen fick tydligt besked om att hon satt 
målen högre än hennes ensemble och hennes hälsa tillät. 

Härnösandstidningarnas klarspråk ackompanjerades av 
omfattande redogörelser för Anna-Lisa Hwasser-Engelbrechts 
talekonst och hennes kvaliteter som lärare. Man ville henne 
väl med sin uppriktighet, och man trodde att hennes an-
ställda skulle få det bättre i andra yrken än på en skådespelar-
bana de saknade förutsättningar för. Historien skulle ge kriti-
kerna rätt. Av alla de artister Anna-Lisa Hwasser-Engelbrecht 
förde i elden under de två turnéåren var det bara Gerhard 
Johnson som kunde göra sig ett framtida namn, och det i 
egenskap av revykungen Karl Gerhard. Ungdomsdrömmarna 
om framgång som seriös dramatisk skådespelare lyckades 
han inte realisera. 

Handelsresande i pälsmössor 

Längre norrut skulle tidningsrecensenterna komma att visa 
större uppskattning av föreställningarna, men omedelbart efter 
kanonaden i Härnösand befann sig teatertruppen i ekonomiska 
svårigheter. Det första försöket att räta upp situationen var att 
återvända till Nyland och ge Fröken Julie tillsammans med Gus-
taf af Geijerstams folkkomedi Per Olsson och hans käring. Inte 
heller detta fyllde på kassan tillräckligt. Medan det övriga säll-
skapet reste i förväg till Vännäs fick Gerhard Johnson och 
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Anna-Lisa Hwasser-Engelbrecht stanna i Kramfors för skulder-
nas skull, allt enligt Karl Gerhards memoarer. Ett telegramtig-
geri till den kände mecenaten Isac Hirsch i Stockholm resultera-
de i 200 kronor, något som räckte till att lösa ut de båda. 

Men nu blev teaterekonomin ännu mera äventyrligt organi-
serad. På tåget till Vännäs hamnade den första delen av trup-
pen i samma kupé som en handelsresande i pälsmössor. Den-
ne blev blixtförälskad i en av skådespelerskorna och för att 
kunna stanna i hennes närhet köpte han in sig med 500 kro-
nor i Anna-Lisa Hwasser-Engelbrechts företag. Därmed kun-
de teaterhyran i Umeå betalas för de planerade föreställning-
arna mellan jul och nyår, men att ha en delägare utan äkta 
engagemang för teaterkonsten skulle visa sig riskabelt. 

Vid ankomsten till Västerbotten mötte dessutom Umebla-
det teatersällskapet med att återge Hernösands-Postens om-
döme, och till en så usel trupp tyckte tidningen att det var 
"bäst skicka motbud".24 Lokalkonkurrenten Västerbottens-
Kuriren protesterade emellertid mot kollegans "tillväga-
gångssätt". För att inte själv döma sällskapet osett bevakade 
man föreställningen i Vännäs av Fröken Julie och Alexander 
Kiellands enaktare På hemvägen. Och här blev värderingen en 
helt annan, särskilt av direktrisens prestation: 

Fru Anna Lisa Hvasser är dock ännu, trots sin kroppsli-
ga skröplighet, som ej tillåter henne fullt fritt röra sig på 
scenen, en stor konstnärinna. Och hennes in i minsta de-
talj måttfulla och väl genomtänkta framställning av mo-
dern i "På hemvägen" hör onekligen till det bästa och 
vackraste man i vårt land får se i fråga om dramatisk 
konst.23 

När föreställningarna i Umeå inleddes på annandag jul 
kröp även Umebladet till korset. I Gengångare hade särskilt 
Anna-Lisa Hwasser-Engelbrecht och Gerhard Johnson impo-
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neråt och sammanfattningen blev att "de spelande fullgjorde 
sina uppdrag på ett förträffligt sätt".26 Dessvärre hade publi-
ken varit gles. Tidningen ville nog inte riktigt erkänna att man 
själv bidragit till detta utan hänvisade till att "den egentliga 
teaterpubliken genom julbjudningar är förhindrad att besöka 
teatern". Annandag jul var sedan länge fast etablerad som te-
aterdag, men då främst med familjeprogram vid matinétid. 
En kvällsföreställning med ett så tungt stycke som Gengångare 
var något annat. Repertoarvalet ger en viss trovärdighet åt 
tidningens spekulation. Kanske skavde ändå samvetet något 
på redaktionen. Anmälan avslutades med en uppmaning till 
publiken att besöka sällskapets fortsatta föreställningar, detta 
i ett tonläge som andas välgörenhetstänkande: "Unna också 
dem en ljusglimt i juldagarna." 

Berömmet fortsatte i båda Umeåtidningarna, men trots att 
Umebladet upprepade sin vädjan till publiken svek denna. 
Den nye delägaren fick omgående anledning att oroa sig över 
sitt kapital. Han följde emellertid med till Piteå, där tidnings-
berömmet fortsatte och det blev lite mera publik, dock inte 
så mycket att någon vinst fanns i sikte. Handelsresandens 
känslor för den blonda skådespelerskan svalnade i takt med 
den uteblivna profiten. Här gällde att rädda vad som räddas 
kunde. Natten efter Gengångare rymde han med de 170 kronor 
som fanns i kassan. Karl Gerhards memoarer innehåller en 
högdramatisk berättelse om förföljande och misslyckade för-
sök att stoppa flykten, säkerligen åtskilligt tillspetsad, men 
samtida tidningsuppgifter bekräftar att den före detta del-
ägaren verkligen avvek med kassan. 

En praktiskt sinnad hotelldirektör 

Där stod teatersällskapet barskrapat i den kalla Norrbottens-
vintern. En föreställning med Hans Fjord lockade ett hundratal 
personer men räckte inte till att täcka alla utgifter på orten. Det 
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som löste situationen har vi bara Karl Gerhards ord på, men åt-
gärden är så osannolik att den inte gärna kan vara uppdiktad. 

Teatersällskapet kunde inte betala hotellräkningen i Piteå, 
och även om hotellet skulle släppa iväg dem med en kvar-
stående osäker fordran kunde de inte lämna orten. Några res-
pengar för färden till Skellefteå, där föreställningar redan var 
annonserade, hade man nämligen inte heller. Men den här ho-
telldirektören ägde ett antal slädar. Han lastade in skådespe-
larna och körde dem själv till södra grannstaden. Där stanna-
de han till dess att nya biljettinkomster kunde täcka hans 
räkning. Så kunde en praktisk hotellman bevaka sin fordran 
hos ett teatersällskap med skral ekonomi. 

I Skellefteå slösades inte mycket trycksvärta på teaterbegi-
venheterna, och de båda tidningarna tycktes till och med oen-
se om publiktillströmningen. Skelleftebladet menade i en 
mycket kort notis att föreställningarna givits för "fulla hus 
och under lifligt bifall", medan Skellefteå Nya Tidning klaga-
de över det bristande publikintresset.27 Den senare avisan 
gjorde dock lite reklam för teatersällskapet genom att referera 
positiva omdömen från Piteå. Skellefteå Nya Tidning kom-
menterade även några av föreställningarna i en avslutande 
notis. Tidningen var mycket nöjd med det publiken bjudits 
men var, som sagt, inte nöjd med det lokala teaterintresset. 
Notisen avslutas på följande sätt: "Det är nog så fortfarande 
att Skelleftepubliken föredrager lättsmält teaterföda framför 
gedigen sådan, äfven om denna sistnämnda gifves aldrig så 
god framställning."28 Här slog skribenten sannolikt huvudet 
på spiken, men funderingen gäller nog inte bara Skellefteå. 
1800-talets kringresande teaterdirektörer hade vänt sig till en 
bred publik med repertoarer som dominerats av lustspel, ko-
medier och sångpjäser, och där de seriösa dramerna varit om-
sorgsfullt inplacerade undantag. Fram mot sekelskiftet 1900 
hade teatersynen visserligen börjat ändras och mera av utbu-
det anpassades till en specialintresserad publik, men ännu var 



84 Oknytt 1-2/2010 

komedi- och lustspelsinslagen framträdande även hos de stör-
sta och mest väletablerade ensemblerna. Att som Anna-Lisa 
Hwasser-Engelbrecht på ett avgörande sätt satsa på den all-
varsamma dramatiken, och detta med en ganska otränad 
trupp, bäddade för ständiga ekonomiska problem. Det hjälpte 
inte att skribenter i mindre städer berömde föreställningarna. 
Och i det teatervana Härnösand, där en passande publik 
borde ha funnits, där godkändes inte ensemblens förmåga. 

Upplösning Nolaskogs 

På något sätt lyckades Anna-Lisa Hwasser-Engelbrecht och 
hennes trupp trassla sig till Örnsköldsvik. Även där var tid-
ningarna välvilliga, men slutet var nu nära. 

Ryktet från Härnösand hade förföljt det Hwasser-Engel-
brechtska sällskapet på den vidare färden norrut, men i stort 
sett hade pressreaktionerna blivit mera förmånliga. Efter att 
ha sett Gengångare gjorde Örnsköldsviks Allehanda sig rentav 
mödan att protestera mot Härnösandstidningarnas uppma-
ningar om att avsluta turnén. Recensenten menade tvärtom 
att den här ensemblen skilde sig fördelaktigt från en del and-
ra man fick se i landsorten. Och han var full av beundran för 
en direktris som mot alla odds kämpade för sin konst: 

Helt säkert äro de tillräckligt många som resignera inför 
livets besvärligheter utan att dessa bli så svåra som de, 
vilka mött fru Hvasser och om denna en gång så upp-
burna skådespelerskas kroppsliga spänstighet på senaste 
tiden genom sjukdom gått förlorad så må då hennes själs 
värma för Thalias konst vara så mycket mer beundran 
värd.29 

Efter Gengångare, som drog dåligt med publik, bjöds Örn-
sköldsviksborna på en premiär. Dittills hade sällskapet enbart 
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framfört pjäser från Sverige och de nordiska grannländerna. 
Nu presenterades George Bernhard Shaws Mrs Warrens yrke. 
Anna-Lisa Hwasser-Engelbrecht var inte rädd av sig. Inte nog 
med att hon vågade koncentrera sig på den seriösa och inte så 
publikfriande dramatiken, hon väjde inte heller för det kon-
troversiella. Teatrarna hade för trettio år sedan tvekat inför Ib-
sens Gengångare med dess gestaltning av hur syfilis bryter ned 
en människa. Fröken Julie hade legat ospelad i Sverige i nästan 
tjugo år på grund av grevedotterns opassande erotik med sin 
betjänt. Och Mrs Warrens yrke var vid den här tiden ännu för-
bjuden i Storbritannien av kunglige censorn, detta just för att 
fru Warren har det yrke hon har.30 Det sägs ingenstans med 
öppna ord, men det framgår ändå att hon i ungdomen av fat-
tigdom tvingats in i prostitution. Hon har dock gjort karriär i 
sitt "yrke" och förestår nu en kedja av bordeller i Europas me-
tropoler. Pjäsen slutar i en bitter uppgörelse mellan fru 
Warren och hennes matematiskt begåvade dotter, när denna 
fått reda på vad som betalat hennes universitetsutbildning. 

Premiären ska ses i desperationens tecken. Den drog visser-
ligen en del publik, men den hade kastats in för tidigt och 
repetitionerna hade varit otillräckliga. Både Örnsköldsviks 
Allehanda och Örnsköldsviks-Posten klagade på att skåde-
spelarna inte kunde sina roller. Anna-Lisa Hwasser-Engel-
brecht, som givetvis spelade titelrollen, hade därtill varit så 
influensasjuk att hon flera gånger under kvällen behövt 
läkarhjälp. 

Nu gick det inte längre. Bristen på pengar och därav följan-
de inre slitningar i ensemblen gjorde att de flesta skådespelar-
na övergav sin direktris. Till sist var bara Gerhard Johnson 
och Viktor Wennerholm kvar. 

Den främsta resurs som återstod var Anna-Lisa Hwas-
ser-Engelbrechts egen röstgestaltning och hennes förmåga att 
fängsla sin publik med uppläsningar och deklamationer. Det 
var till denna erkända kapacitet som räddningsförsöken nu 
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Bild 3. I mitten på bilden det år 1900 uppförda Föreningshuset högt 
uppe i Örnsköldsviks dåvarande utkant. Till höger stadens folkskola, 
färdig 1898. Foto: Örnsköldsviks museum. 

knöts. Några dagar efter premiären på Mrs Warrens yrke ord-
nades en uppläsningsafton i Örnsköldsvik. Direktrisen själv 
läste finsk och svensk lyrik och framförde tillsammans med 
Gerhard Johnson Bjornstjerne Bjornsons deklamatorium Berg-
liot med musik av Edvard Grieg. Den nordiska linjen full-
följdes. 

Lokalsamhället månade om de strandsatta artisterna. Frök-
narna Ester Öman, Gerda Ödmark och Ester Huss bidrog till 
programmet med sång och musik. Stadens teater, dvs. nykter-
hetsrörelsens föreningshus, ställdes gratis till förfogande och 
Örnsköldsviks Allehanda manade på publiken i en känslo-
stark spalt. Tidningen menade att "här föreligga ömmande 
omständigheter".31 Man riktade uppmärksamheten mot di-
rektrisen, hennes långa konstnärsbana och hennes förlorade 
hälsa, "det är henne det härvid i första rummet gäller att 
sträcka, om vi så få säga, en hjälpande hand". 

Trots uppmaningarna kom inte så mycket publik, men en-
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ligt tidningens vittnesbörd ett par dagar senare hade pro-
grammet blivit omtyckt. Respengarna skulle åtminstone räcka 
en liten bit på väg. 

Ett litet stationssamhälle 

Efter några dagar gav de tre strandsatta artisterna ett nytt pro-
gram. En annons i Örnsköldsviks-Posten tillkännagav att de 
söndagen den 23 januari skulle ge en dramatisk soiré på "Tre-
hörningsjö Teater", och två dagar senare meddelade tidningen i 
en kortfattad notis att evenemanget dragit "så godt som fullsatt 
hus".32 

Lilla Trehörningsjö hade börjat växa när norra stambanan 
drogs genom samhället 1891. Man hade fått stationshus och 
hotell och andra faciliteter. Vad som vid detta tillfälle gick un-
der den anspråksfulla beteckningen Trehörningsjö Teater kan 
vi inte veta helt säkert, men rimligen rörde det sig om det 
föreningshus som några drivande krafter i samhället tog initi-
ativ till 1902. Byggnaden övergick senare till De Ungas För-
bund, Evangeliska Fosterlandsstiftelsens ungdomsorganisa-
tion, och den fungerar sedan 1982 som Svenska kyrkans 
församlingshem.33 

Man kan fråga sig varför Anna-Lisa Hwasser-Engelbrecht 
och hennes båda vapendragare valde att uppträda i just Tre-
hörningsjö. Det blev den absolut minsta spelorten under de 
båda nordliga turnéerna. En anledning kan ha varit att det 
var ett stationssamhälle och därmed en möjlig utgångspunkt 
för fortsatt färd. En annan kan ha varit att de fått information 
om teaterintresse i byn. Amatörteaterverksamhet syns i of-
fentligheten från 1920, men teatergrupper ska ha funnits ända 
sedan 1890-talet.34 

Tidningsuppgifterna är alltså ytterst knapphändiga, men 
Karl Gerhard har själv berättat om spelkvällen i Trehörning-
sjö. Kronologiskt har han placerat den helt fel, och som van-
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Bild 4. Föreningshuset i Trehörningsjö hundra år efteråt, nu som 
Svenska kyrkans församlingshem. Foto: Författaren. 

ligt får vi reservera oss för att han kanske målar i lite braskan-
de färger, men framställningen har sina poänger och förtjänar 
att refereras. 

Karl Gerhard koncentrerar sin berättelse kring två verk av 
Viktor Rydberg. Medan Anna-Lisa Hwasser-Engelbrecht läste 
"Den flygande holländaren" var publiken "allvarlig, nästan 
gripen av konstnärinnans framsägningskonst".35 Värre blev 
det när Gerhard Johnson och Viktor Wennerholm skulle assi-
stera henne i Rydbergs långa dikt "Prometeus och Ahasvé-
rus". Då drog det ut på tiden, och de uppträdande kunde 
höra "allmogen knota". En lokal dragspelare räddade situa-
tionen och bänkarna röjdes undan. Trehörningsjöborna avslu-
tade aftonen med dans, under det artisterna i vinterkvällen 
smög iväg till hotellet. Så kom det sig att den blivande revy-
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kungen Karl Gerhard för 100 år sedan uppträdde i det som nu 
är Trehörningsjö församlingshem. 

Epilog 

Om vi får tro Karl Gerhard hade framgången i Trehörningsjö 
alltså varit måttlig, men det hade kommit en hel del publik och 
kostnaderna för det lilla programmet var begränsade. Det blev 
lite tillskott i kassan, och resan kunde fortsätta. 

En vecka efter uppträdandet i Trehörningsjö har jag fångat 
in de tre artisterna i Ljusdal, där de annonserade en litterär 
varieté med okänt program, men därefter har jag inte följt 
deras vidare resor. 

Karl Gerhard blev aldrig någon stor skådespelare, men han 
gav inte upp försöket efter tiden hos Anna-Lisa Hwasser-
Engelbrecht. Han kom först till Karin Swanströms större och 
betydligt mera väletablerade resande sällskap, sedan till 
Hjalmar och Concordia Selander på Nya teatern i Göteborg. 
Karriären tog dock inte fart. När han nästan lite vid sidan av 
accepterade att syssla med revy blev han däremot snabbt 
uppmärksammad. Han fångades upp av de etablerade stjär-
norna Karl-Ewert och Ernst Rolf, fick uppträda i deras pro-
gram och redan 1921 startade han som sin egen. Därifrån gick 
det raskt uppåt och kontrasten kunde inte ha blivit större mot 
de knappa förhållandena under ungdomsåren hos Anna-Lisa 
Hwasser-Engelbrecht. 

Hon fick dock aldrig uppleva sin mest lojale skådespelares 
framgång. Hon skulle säkert varit glad för hans skull, men 
hon dog 1918 i ensamhet och fattigdom. 
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Noter 

1 Av de nämnda revystorheterna är Karl-Ewert kanske den för efter-
världen minst kände. Hans fullständiga namn var Karl-Ewert 
Christenson och han levde 1888-1965. Karl-Ewert skrev mer än 
4 000 visor och kupletter. Ett par av de mest kända är "Två små röda 
rosor" och "Bättre och bättre dag för dag". 

2 Jag hämtar biografiska uppgifter ur Karl Gerhard, Och så kommer det 
en gosse..r Stockholm 1931 samt Per Gerhard, Karl Gerhard - Med 
kvickheten som vapen, 2007. 

3 När namnet Karl Gerhard blivit fast inarbetat tilläts han efter några 
decennier registrera Gerhard som efternamn. 

4 Stavning och namnformer växlar. Ibland skrevs Anna-Lisa med bin-
destreck, ibland utan. Oftast skrevs Hwasser med dubbelv, men en-
kelv förekommer också. Efter makens död använde hon ibland bara 
efternamnet Hwasser. 

5 En del av hennes livshistoria fram till makens död 1904 kan utläsas 
ur min artikel "En minibiografi över William Engelbrecht" i Oknytt 
1-4/1999. Forskning särskilt inriktad på Anna-Lisa Hwasser-Engel-
brecht, hennes konstnärskap och livsöde, har initierats av Ingeborg 
Nordin Hennel, som inbjudit mig att bidra till projektet. 

6 Karl Gerhard, Och så kommer det en gosse.., s. 7-179. Jag kommer att 
behålla de namn han använde vid olika tider. Den unge skådespela-
ren kallas Gerhard Johnson och memoarförfattaren Karl Gerhard, 
trots att det alltså är samma person. 

7 I denna bräckliga trupp dök nya skådespelare upp och andra för-
svann både under pågående säsong och i synnerhet mellan de båda 
spelåren. Utöver Gerhard Johnson tycks Ruth Weiden ha varit den 
enda som var med båda åren, och han var själv den ende som stod 
vid direktrisens sida hela vägen. Gerhard Johnson är också den 
enda av Anna-Lisa Hwasser-Engelbrechts skådespelare som blev så 
känd att man kan hitta belysande uppgifter i andra sammanhang. 
Nämnda Ruth Weiden är den enda utöver Anna-Lisa Hwasser-Eng-
elbrecht och Gerhard Johnson/Karl Gerhard jag hittat i litteraturen. 
Hon ska senare ha deltagit i en turné som Björn Hodell arrangerade 
med Thor Modéen som ledande namn (Olof Hillberg, Teater i Sverige 
utanför huvudstaden, Stockholm 1948, s. 244). 

8 Per Gerhard, Karl Gerhard, s. 31-57. 



91 Oknytt 1-2/2010 

9 Gösta Ekman, Gerhard Johnson och några andra ungdomar lät sig 
en sommar, 1909 eller något senare, undervisas av Anna-Lisa Hwas-
ser-Engelbrecht. Ekman säger i sina memoarer att de "erhöllo lär-
dom i behandlingen av svenska språket, vars skönhetsvärden hon 
bättre än någon förstod att plocka fram och meddela [...] Hon bru-
kade säga, då hon undervisade i vältalighet: - Vokalerna äro språ-
kets praktjuveler - konsonanterna de mindre, som äro till för att in-
fatta de stora. Men de måste, för att de skola komma till sin rätt, 
vara av samma höga kvalitet. Ett A skall vara klart som en källa och 
mjukt som sammet, ett I kallt och hårt som en svärdsspets, ett O 
runt och luftigt som en rökring o.s.v." (Gösta Ekman, Den tänkande 
August, Stockholm 1929, s. 84 f.) Se även Ingeborg Nordin Hennel, 
"Om Anna Lisa Hwasser-Engelbrechts kontakt med August Strind-
berg", i Helene Blomqvist, Jonas Ingvarsson & Margaretha Ullström 
(red.), Replikens platser. Festskrift till Dag Nordmark, Karlstad 2010. 

10 Sollefteå-Bladet 2.3.1909. Anna-Lisa Hwasser-Engelbrecht var en av 
de första teaterledare som vågade spela Fröken Julie i Sverige. Pjäsen 
var 20 år gammal men länge betraktad som så osedlig att den bara 
kunnat spelas på slutna privatföreställningar. I Frankrike och Tysk-
land hade experimentteatrar tagit upp den, men de första offentliga 
föreställningarna i författarens hemland genomfördes av August 
Falcks landsortssällskap hösten 1906. Året därefter startade Falck 
tillsammans med Strindberg Intima teatern vid Bantorget i Stock-
holm, där Fröken Julie blev en stor framgång. Det Hwasser-Engel-
brechtska sällskapet framhöll ofta i sina annonser att pjäsen var "In-
tima teaterns stora succé". 

11 Under den nordliga delen av det första turnéåret har jag i lokaltid-
ningarna kunnat belägga följande föreställningar: Sundsvall 27 och 
28.2, 1 och 2.3.1909; Härnösand 3 och 4.3.1909; Kramfors 5.3.1909; 
Sollefteå 6 och 7.3.1909; Örnsköldsvik 8 och 9.3.1909; Boden 11 och 
12.3.1909; Luleå 13, 14 och 15.3.1909; Kalix 17.3.1909; Haparanda 
18-21.3.1909 (endast sejourens längd annonserades, ej de exakta 
speldagarna). 

12 Hernösands-Posten 4.3.1909. 

13 Sollefteå-Bladet 9.3.1909. 

14 Norrbottens-Kuriren 15.3.1909. 

15 T.ex. Sundsvalls-Posten 1 och 3.3.1909, Sundsvalls Tidning 3.3.1909, 
Örnsköldsviks Allehanda 10.3.1909. 

16 Norrbottens-Kuriren 15.3.1909. 
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17 Kärlek finns inte utgiven på svenska, men Kxrlighed, det danska ori-
ginalet, gavs ut i Köpenhamn 1887. 

18 Under den nordliga delen av det andra turnéåret har jag i lokaltid-
ningarna kunnat belägga följande föreställningar: Ljusdal 5.12.1909; 
Sollefteå 8.12.1909; Nyland 9.12.1909; Kramfors 10.12.1909; Härnö-
sand 11 och 12.12.1909; Nyland 13.12.1909; Vännäs 17.12.1909; 
Umeå 26, 27, 28 och 30.12.1909; Piteå 1, 2, 4 och 6.1.1910; Skellefteå 
7, 8, 9 och 10.1.1910; Örnsköldsvik 15, 16 och 19.1.1910; Trehörning-
sjö 23.1.1910; Ljusdal 30.1.1910. 

19 Sollefteå-Bladet 9.12.1909. 

20 Hernösands-Posten 13.12.1909. 

21 Vesternorrlands Allehanda 13.12.1909. 

22 Ibid. 

23 Ibid. 

24 Umebladet 15.12.1909. 

25 Västerbottens-Kuriren 21.12.1909. 

26 Umebladet 27.12.1909. 

27 Skelleftebladet och Skellefteå Nya Tidning 10.1.1910. Mitt första 
spår till Anna-Lisa Hwasser-Engelbrechts turnéer var Eeva Ander-
sens upptäckt av just Skellefteåbesöket. Se Eeva Andersen, Teater-
spridningen till Skellefteå 1852-1911, Umeå 2003, s. 72 f. 

28 Skellefteå Nya Tidning 10.1.1910. 

29 Örnsköldsviks Allehanda 17.1.1910. 

30 Mrs Warrens yrke finns på svenska i George Bernhard Shaw, Obehag-
liga stycken, Stockholm 1927, en samlingsvolym med fyra pjäser 
översatta av Hugo Vallentin. 

31 Örnsköldsviks Allehanda 19.1.1910. 

32 Örnsköldsviks-Posten 25.1.1910. 

33 Uppgifterna om Föreningshuset och dess historia är hämtade ur 
hembygdshäftet "Jubileumsskrift. Trehörningsjö stationssamhälle 
1891-1991", s. 16. 

34 Ibid., s. 88 och 97. 

35 Och så kommer det en gosse.., s. 163. I boken går Anna-Lisa Hwasser-
Engelbrecht under namnet Anna-Lisa Alving, efter hennes favorit-
roll, Fru Alving i Gengångare. Karl Gerhard/Gerhard Johnson kallas 
Karl-Emil, och Viktor Wennerholm går under smeknamnet Thalle. 



Recensioner 

Per Tingbrand, Forna konflikter 
inom Nordkalotten. Strövtåg, gräns-
fejder och krig till och med 1809. Jo-
han Nordlander-sällskapet, Umeå 
2009. 

Krig som mänsklig företeelse är ett 
både viktigt och intressant tema 
inom historieskrivningen. Många 
gånger har tendensen varit att 
skildringarna dominerats av de 
politiska och rent militära aspek-
terna på så sätt att krigens orsaker, 
funktion och konsekvenser ofta 
kommit i skymundan. Inte minst 
har krigen setts som väl avgränsa-
de skeenden som inletts och av-
slutats genom krigsförklaringar re-
spektive freder eller vapenstille-
stånd. Faktum är att de generatio-
ner som levde inom det svenska 
riket före 1814 upplevde krig 
mycket regelbundet. Krigen var ett 
normaltillstånd. Per Tingbrands 
bok om krig och strider på Nord-
kalotten från vikingatid till 1809 
visar tydligt att krig, hur begrän-
sad omfattning de än har haft, har 
varit en återkommande verklighet 
för människorna i norr. 

Tingbrands bok ger en övergri-
pande bild av de konflikter som 
utspelat sig på Nordkalotten un-
der århundraden, en bild som vi i 

mångt och mycket har saknat. Fo-
kus ligger på perioden 1500-1809, 
men boken inleds med tre kapitel 
som skildrar kolonisationen av 
Nordkalotten, handelsfärder och 
krigståg under vikingatid och me-
deltid samt händelser så som de 
skildras i Olaus Magnus skrifter. 
Temat är i mångt och mycket kon-
kurrensen mellan det som blev det 
svenska riket och ryska framstötar. 
Av de återstående fem kapitlen äg-
nas 1500- och 1600-talet var sitt 
och därefter följer kapitel rörande 
Stora nordiska kriget, Finska kri-
get 1741-43 respektive Finska kri-
get 1808-09. 

Det finns mycket att lära sig i 
Tingbrands bok. Bortglömda hän-
delser som det fascinerande sven-
ska försöket att ta Arkangelsk 1701 
ökar våra kunskaper om de sats-
ningar som gjordes på att stoppa 
den ryska handeln. Även omfatt-
ningen av den förödelse som den 
ryska plundringen och härjningen 
ledde till under stora nordiska kri-
get är slående och väl värd att 
uppmärksamma. Författaren lyfter 
ofta, ibland kanske lite för ofta, in 
citat ur olika källor. Det är dock 
uppenbart att det ligger ett stort 
arbete bakom boken. Inläsningen 
och forskningen är på många sätt 
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imponerande. Tingbrands bok 
kommer av andra att kunna an-
vändas lite som en uppslagsbok. 

Trots allt positivt som går att 
säga om Tingbrands bok saknar 
jag några saker. Ibland hamnar fo-
kus lite mycket på att beskriva och 
återge. Mer diskussion och analys 
hade lyft boken ännu mer. Varför 
drabbades befolkningen av härj-
ningar och övergrepp? Tydligare 
och mer utvecklade svar på såda-
na frågor hade gett läsaren ännu 
större insikter. Jämförelser hade till 
exempel varit på sin plats när det 
gäller hur Nordkalotten och Norr-
land drabbades under stora nor-
diska kriget och de båda finska 
krigen 1741-43 och 1808-09. När-
mast till hands hade då en jäm-
förelse med förhållandena i Fin-
land varit. Hur som helst är boken 
underhållande för den som är in-
tresserad av norrländsk historia 
och även finner kunskaper om 
krig som mänsklig företeelse bety-
delsefullt. Om inte annat kan vi 
konstatera att vi som inte upplev-
de det som våra förfäder drabba-
des av är lyckligt lottade. 

Martin Härdstedt 

Hans Norman och Erik Wallström, 
Johan Puke. Skeppsgossen som blev 

generalamiral och statsråd 1751-
1816. Atlantis 2008. 

Hur många är det egentligen som 
vet att överbefälhavaren under de 
sista träffningarna på svensk mark 
under kriget mot Ryssland 1808-
09, då Sverige efter 600 år för alltid 
förlorade den finska riksdelen, 
hette fohan Puke. Han var general-
amiral och en av den svenska hi-
storiens största sjöhjältar. Om ho-
nom har uppsalahistorikern pro-
fessor Hans Norman och fil.mag. 
Hans Wallström författat en både 
grundlig och välskriven bok. Den 
kan rekommenderas alla med in-
tresse för svensk krigshistoria och 
för den svenska stormaktens slut-
giltiga svanesång. 

Puke föddes i Ronneby 1751 
som son till sergeanten i artilleriet 
Johan Puke. Denne hade tidigt gått 
i holländsk tjänst där han ut-
nämnts till kapten. Efter återkom-
sten till Sverige blev han indragen 
i det misslyckade revolutionsför-
söket 1756, tillfångatagen, torterad 
och slutligen halshuggen. Modern, 
Maria Regina Branting, som aldrig 
formellt varit gift med Puke, in-
gick nu äktenskap med änklingen 
Philippus Sweitzer, en skomakare 
utan burskap. Familjen flyttade till 
Karlskrona, Sveriges främsta ör-
logsstad och vid den tiden en av 
landets till invånarantalet största 
städer, där styvfadern fick anställ-
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ning vid varvet som timmerman. 
Redan som tioåring antogs Puke 

1761 som skeppsgosse och fick då 
vara kaptenens kajutvakt. Därmed 
inledde han en enastående "klass-
resa". De många krigen under 
1700-talet erbjöd goda möjligheter 
för fattiga ofrälse att avancera. 
1777 blev Puke löjtnant, han var 
sedan under flera år i både engelsk 
och fransk örlogstjänst. Han lärde 
sig nu att behärska såväl engelska 
som franska. 1784 var han chef på 
fregatten Sprengtporten, då den 
västindiska ön Saint-Barthélemy 
blev svensk koloni. 1790 gjorde 
Puke sin största sjömilitära bragd. 
Som befälhavare på linjeskeppet 
Dristigheten ledde han de svenska 
linje- och skärgårdsflottornas över-
raskande utbrytning ur Viborgska 
viken under Gustav III:s krig mot 
Ryssland, det berömda s.k. "Vi-
borgska gatloppet". 

Karriären gick sedan spikrakt 
uppåt. 1794 blev han konteramiral, 
1801 högste befälhavare för både 
linje- och skärgårdsflottan och 
1809 generalamiral. På grund av 
en konflikt inom arméledningen 
blev han samma år överbefälhava-
re för landstigningen vid Ratan i 
Västerbotten i augusti. Under Pu-
kes ledning passerade nu svenska 
linjeskepp för första gången norra 
Kvarken. Han förhöll sig kritisk till 
arméns defensiva taktik gentemot 
de ryska ockupanterna. 1 ett längre 

perspektiv kan emellertid Väster-
bottensexpeditionen ses som en 
viss militär framgång. Ryssarna 
besegrades inte men tvingades att 
lämna rikssvenskt territorium. 

För Puke blev kampanjen i norr 
hans sista stora uppdrag. Han del-
tog visserligen i kriget mot Norge 
1814, adlades till greve och fick 
titeln excellens och statsråd men 
karriären gick obönhörligt mot sitt 
slut. Diverse krämpor, främst gikt, 
tvingade honom att begära avsked 
från uppdragen i Stockholm och 
dra sig tillbaka till sin egendom 
Göholm på Göhalvön väster om 
Karlskrona. 

En viss kontakt torde han ha be-
hållit med kung Carl XIII. Fri-
mureriet förenade dem. De korre-
sponderade med varandra och 
Puke besökte personligen flera 
gånger kung Carl ute på Drott-
ningholm. Kungen var Sveriges 
högste frimurare och Puke hade 
redan på 1780-talet blivit frimurare 
under sin tjänstgöring i den fran-
ska flottan. Puke upptogs i en mili-
tär frimurarloge ombord på ör-
logsskeppet La Provence. 

Puke avled 1816. Hans namn 
har för alltid skrivit in sig i den 
svenska sjökrigshistorien. En av de 
två jagare som svenska marinen 
1940 inköpte från Italien fick nam-
net Puke. 

Lars-Göran Tedebrand 
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