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Bertil Haslum in memoriam
Bertil Haslum, Sundsvall, en långvarig och trogen medlem i
Johan Nordlander-sällskapet, har avlidit. Redan i november
2009 betalade han, 92 år gammal, in medlemsavgiften för 2010.
Bertil Haslum föddes 1917 på Svanö i Ådalen där fadern
var bruksdisponent. Även hans morfar och farfar hade haft
befattningar där. Haslum är en norsk släkt med anor från
1600-talet i orten Baerum i Oslos närhet. Den tillhör alltså, tillsammans med familjerna Braathen, Jacobsen och andra, de
ganska många norska familjer, som alltsedan 1800-talets mitt
varit med om att utveckla den norrländska skogsindustrin.
Efter jur.kand.-examen 1943, tingsmeritering och anställning på advokatbyrå i Stockholm, kom Bertil Haslum 1947
som ombudsman till Holmsunds AB, som ingick i SCA-koncernen. 1961 blev han chef för SCA:s Holmsundsgrupp. 1969
avancerade han till chef för stabsenheten vid SCA:s huvudkontor i Sundsvall. I uppdraget ingick att vara koncernstyrelsens sekreterare, en post som Haslum kvarstod på till sin pensionering 1982. Han var också holländsk vicekonsul och
under många år ordförande i Sundsvalls konsertförening.
1983-93 tillhörde han styrelsen för Socialhögskolan i Umeå.
1980 invaldes han som arbetande ledamot i Kungl. Skytteanska Samfundet.
Bertil Haslum var genuint intresserad av norrländsk industrihistoria. 1985 blev han verkställande ledamot av Skogsindustriernas historiska utskott. Hans egna bidrag var betydande. Haslum var initiativtagare till SCA 50 Ar. Studier kring
ett storföretag och dess föregångare, som kom ut 1979 med professor emeritus Gustaf Utterström och andra ekonomhistoriker vid Umeå universitet som huvudförfattare. Själv medverkade Haslum med en 50-sidig artikel. 1993 gav han ut Frän
Galtströms järnbruk till SCA. Återblickar i ett storföretags historia
1673-1993. 2004, vid 86 års ålder, skrev han noter och efter-
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skrift till Thomas Halvorsens utgåva av Kramforsdisponenten
Paul Burchardts Minnen (anmäld i Oknytt 1-2 2005). Han medverkade också med biografier över märkesmän inom norrländsk skogsindustri i Svenskt biografiskt lexikon.
Bertil Haslum ägde en kreativ, vänlig och i sann mening nobel personlighet präglad av svensk bruks- och industrikultur.
Hans personhistoriska intresse var stort. Som släktforskare
var han vår främste kännare av norrmän i Sverige. Aren
1989-94 var Bertil Haslum styrelseledamot i Sveriges Släktforskarförbund. Vi inom Johan Nordlander-sällskapet lyser
frid över hans minne.
Lars-Göran

Tedebrand

Hardy (Harry) Mohlund in memoriam

Foto: Cuno Bernhardsson.

Hardy Mohlund, (Hardy var det namn som föräldrarna ville ha
vid dopet, det skrevs in i Helgums församlingsdopbok bara
några månader innan dödsfallet!) Ärtrik, Helgum har avlidit,
två veckor före 91-årsdagen. Vi som verkar inom den västångermanländska och norrländska lokalhistoriska forskningen har
förlorat en framstående berättare.
Hardy föddes på Gideåberg i Edsele, men kom rätt snart att
flytta till Helgum. Under sin barn- och ungdomstid vistades
han hos sin mormor på Gideåberg, som många gånger omtalades med värme av Hardy En intressant iakttagelse man kan
göra är att från Gideåberg härstammar de två mest framstående lokalhistorikerna i Ångermanland under det sena 1900talet och begynnande 2000-talet; Frans Bergvall och Hardy
Molund.
Efter att ha gått ut den sex-åriga folkskolan på Holmstrand
var det inte frågan om några vidare studier, utan livet blev
hans akademi! Som många i Hardys generation i dessa trakter
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blev det skogs- och flottningsarbetet som han fick sin utkomst
ifrån. Det tunga arbetet i skogen och längs vattendragen skapade också en stark yngling som blev en framgångsrik cyklist
och skidåkare på tävlingsarenorna. När andra världskriget
bröt ut hösten 1939 inkallades han till Norrbotten och gränsområdet längs Torneälven, där han under en lång beredskapsinkallelse tillhörde ett elitförband. Hardy ställde också upp
för Finland på 1940-talet, dock icke som militär utan som
hjälparbetare i Helsingfors. Engagemanget i hemvärnet och
hemvärnsrörelsen var en självklarhet för Hardy. Intresset för
försvaret och militära frågar varade livet ut och kom att accentueras när fostersonen Per-Ove kom att inneha mycket
framstående poster i den svenska armén. Det blev ett hårt
slag för Hardy och familjen när Per-Ove dog förra året, 59 år
gammal.
Det hårda skogsarbetet slet hårt på kroppen, ryggen blev
med tiden utsliten. Problemen förvärrades när han råkade ut
för en fallolycka på 1980-talets början. I och med skadan kom
Hardy att allt mer fokusera på lokalhistorisk forskning, något
som nådde sin höjdpunkt med utgivandet av Helgums socken.
Byar och gårdar, där del 1 kom ut 1984 och del 2 1990. Ett cirka
1000-sidigt verk som används och kommer att användas av
forskare i framtiden. Förutom "Helgumsböckerna" skrev Hardy ett 20-tal större och mindre artiklar i olika historiska tidskrifter, då med betoning på militärhistoria. Den sista och
mycket välarbetade uppsatsen kom 2004, i den undersöker
han gränsdragningen eller avvittringen i Helgum under 1700talets mitt och slut. Harry belönades med ett antal kulturpriser bland annat Johan Nordlander-sällskapets pris för "Framstående norrländsk kulturforskning " år 2003, och Sollefteå
kulturnämnds pris 2008.
Ar 1976 bildades Helgums hembygdsförening under ledarskap av Hardy, de gångna åren har många aktiviteter genomförts under hans ordförandeskap: inventeringar, kurser, teater
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m.m. 1989 köptes en fastighet in som de sista 20 åren använts
som hembygdsgård. Vi är många som haft den stora glädjen
att besöka huset vid skogens kant i Ärtrik. Där inte minst
hustrun Karin deltog i de livliga samtalen, med kaffepannan i
handen. Ibland har det varit lokalhistorisk intresserad ortsbefolkning, eller uppsatsskrivande studenter från Umeå, någon
gång en professor från University of California! Alla togs om
hand, och mångsidigt, vitalt och vetgirigt fördes samtal om
miljöer, händelser och inte minst människorna som gör historien, samtal som jag kommer att sakna. Som ett utmärkande
drag för sitt livslånga kunskapssökande låg det på Hardys arbetsbord så sent som förra veckan en samling 1700-tals dokument för tolkning och utskrift. Jag saknar verkligen Hardy, en
saknad som jag är säker på att jag delar med många.
Cuno

Bernhardsson

MARCUS BRÄNNSTRÖM

"Högt upp bland Nordens
snö och is..."
Om sångarevangelisten Ziga Olofsson
(1910-2007) och en frälsningssång med
Lapplandsmotiv

Ziga Wikström var första barnet till hemmansägaren Reinhold
Wikström och hans hustru Viktoria, född Grahn. Ziga föddes
den 15 oktober 1910 i Marks by, Vilhelmina och avled den 24
september 2007 i samma församling. Sång och musik präglade
hennes liv från tidiga barnaår. Barndomshemmet i Mark var en
multi-musikalisk miljö: fader Reinhold spelade både orgel, fiol
och gitarr; moder Viktoria var också musikalisk, hon sjöng, spelade gitarr och orgel. På gården fanns också Zigas farfar Olof
och farmor Tekla, allmänt kallad Spel-Tekla. Tekla gick till eftervärlden som bruden som spelade sin egen brudmarsch på fiol
på sitt bröllop. Olof och Tekla Wikström var också goda sångare, vilket gick i arv till många av deras ättlingar. Den mest kända
av dessa var utan tvekan deras dotter Anna-Lisa, mera bekant
under sitt artistnamn Lapp-Lisa, som med sin sång - vem har
inte nynnat med i hennes "Barnatro" - kom att betyda mycket
för många människor. Så även för sin brorsdotter Ziga, varom
mera nedan.
Ziga och hennes sex syskon lärde sig tidigt att spela på
egen hand, några instrumentlektioner var det inte fråga om
på den tiden. 1 De tog framför allt ut melodier på gehör. Rein-
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Ziga Olofsson, Lapplands-Ziga, tidigt 1940-tal. Foto: Lea Wikström,
Malmberget. Bilden tillhör Norrbottens museum.
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hold Wikström hade tillverkat en så kallad notbräda, en bräda
med noter och notnamn som placerades på orgeln och med
hjälp av den lärde sig Ziga att spela efter noter. Ofta spelade
Ziga och hennes yngre syster Elin fyrhändigt ur J.A. Hultmans i vida kretsar spridda samling Solskenssånger. Systrarna
Wikström skötte också musiken på logdanserna i byn Mark
med omnejd, att spela dansmusik på orgel började de med
som mycket små. Dansmelodierna lärde de sig gehörsvägen
genom att lyssna på grammofonskivor hos en granne. Sedan
gick de hem och tog ut melodierna på orgeln. Och så sjöng de
till gitarr, tvåstämmigt. Ziga har alltid haft oerhört lätt för att
improvisera andrastämmor. Ibland sjöng systrarna trestämmigt med sin kusin Elsa, bland annat gick de runt i byarna i
grannskapet och sjöng på Mors dag. Zigas familj var en riktig
sångarfamilj. När arbetet var slut på lördagskvällarna, brukade man släpa ut orgeln på balkongen och spela och sjunga.
Föräldrahemmet låg längst upp i byn, så alla grannar hörde
musiken väl och de kom ut på trappor och balkonger för att
lyssna.
"Vi spelade Frälsningsarmésånger och Sions sånger. Vi var
inte kristna då, men det var ändå inget konstigt med att vi
sjöng de sångerna", har Ziga berättat långt senare i en tidningsintervju. 2 Zigas mor Viktoria hade varit frälsningssoldat
före sitt giftermål med Reinhold Wikström, som i sin ungdom
var mycket aktiv inom Svenska Missionsförbundet och delaktig i den väckelse som under senare delen av 1800-talet drog
fram över Lappmarken.
När Ziga växte upp hade föräldrarna lämnat detta bakom
sig, de var inte öppet bekännande kristna, men likväl gudfruktiga. Barnen skulle fostras i Herrans tukt och förmaning
och de fick tidigt lära sig att helga och respektera vilodagen.
Det var en helgdag då man skulle tänka på någonting annat
än bara det jordiska. Man skulle tänka på sin själ och på det
andliga också, tänka på Gud. "Och det var nyttigt det, nyttigt
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Lapplands-Ziga, här 85 år, musicerar i sitt hem i Vilhelmina. Foto:
Roland Fidström.

att ha med sig i livets resväska" menade Ziga när hon tänkte
tillbaka på sina uppväxtår.
Någon vidare skolgång var det inte tal om. Ziga gick sex
halvterminer i en kringflyttande skola med småskollärarinna.
Undervisningen var omväxlande i Mark och i byn Andersmark, som låg ganska långt ifrån Zigas hem. Men i gengäld
hade hon nära till skolan då den hölls i Mark. Då behövde
hon bara gå över farstun, eftersom hennes far hyrde ut köket
till skolsal. Tidigt fick Ziga hugga i och delta i arbetet på gården och som åttaåring fick hon ge sig ut i getarskogen, för att
vakta kreaturen. "Den värsta tiden i mitt liv var de tre somrarna jag gick och getade", berättade Ziga. Hon var väldigt
rädd för att träffa på björn i skogen och så var hon rädd för att
det skulle bli krig igen. I den lilla fjällbyn hade man händelserna från första världskriget i färskt minne. Lyckligtvis slapp
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Ziga ifrån både björn och krig. Ziga kokade - kulade - för att
samla ihop getterna och korna. Hon berättar: "Vi hade hittat
på melodierna själva, och varierade så långt vi kunde komma
uppåt. Det var så krusigt och högt som man kunde sjunga på
den tiden!"

"Tacka inte mig, tacka faster" - på turné
med Lapp-Lisa
Ziga hade många minnen att berätta från sitt långa och innehållsrika liv. Och hon berättade lika målande som fängslande
och gärna. När hon var sexton år fick hennes föräldrar hemma i
byn Mark i Västerbotten ett brev från faster Anna-Lisa, mer
känd som Lapp-Lisa (1889-1974), som ville att Ziga skulle komma och sköta om hennes hem i Hedemora i Dalarna. 3 År 1927
hade Lapp-Lisa så många framträdanden i dalatrakten att hon
behövde en hemhjälp. 4 Ziga tyckte att det var underbart att få se
något annat än Mark, den lilla byn med tolv gårdar. Resan i sig
var ett äventyr. Ziga hade aldrig åkt tåg tidigare och hennes ankomst till fru Anna-Lisa Öst blev mycket speciell. Ziga åkte en
station för långt och fick gå tillbaka längs järnvägen. Sista biten
sprang hon över ett fält i ösregn. "Folk måste ha trott att jag var
på rymmen från Sätersjukhuset, där jag sprang med tygskor,
med unikaboxen och en räfshärva, som var en present åt farbror
Jonte." 5 När Ziga klev in hos Lapp-Lisa gjorde släktingarna stora ögon. De hade inte ens hunnit få svar att hon skulle komma,
utan där stod hon bara, blöt och lerig och med räfsan i näven.
"'Var kommer du ifrån, flicka?' frågade faster. 'Himifrån' svarade jag." 6
Ziga var nervös för att hennes släktingar skulle försöka frälsa henne nu, när hon kommit till deras hem. Hennes föräldrar
var inte längre kristna och ungdomarna hemma i byn hade
sagt att släktingarna säkert skulle tjata på henne att bli frälst.
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Men det gjorde de inte, och Ziga antog att faster och farbror
ansåg henne vara ett hopplöst fall. "En kväll när jag låg i min
säng fick jag sådan syndanöd", berättar Ziga. "Jag låg och
grät för att det inte fanns någon nåd för mig." Men morgonen
därpå hände det något. Ziga beskriver det så att det kom in
en ljusstråle i hennes själ, och hon förstod att även hon kunde
bli frälst. Och så fick fastern be för Ziga, på knä i tvättstugan,
eftersom det var tvättdag. Så blev Ziga frälsningssoldat i kåren i Hedemora, där hon bland annat spelade basun. Snart
började Ziga följa med sin faster och sjunga runtom i Dalarna.
Zigas fylliga altröst gjorde sig mycket bra till fasterns spädare
sopranstämma. I tre omgångar på sammanlagt sju månader
reste sångduon i Norge. Trots att Ziga från barndomen var
van att spela inför publik, hon och hennes syster hade ju ofta
spelat på logdanser hemma i Vilhelminatrakten, så var det en
annan sak att ställa sig på en scen och sjunga. 7
"Det gick bra att sjunga duett och spela gitarr vid sidan av
faster, men att sjunga själv hade jag svårt för." Ziga minns att
de var i Oslo när fastern sade till henne: "Du måste lära dig
att sjunga ensam, drar du dig undan nu så törs du aldrig gå
fram. Och inga böner hjälpte" fortsatte Ziga att berätta, "fram
skulle jag. Och jag minns än idag att det var en norsk visa
som jag sjöng: T mitt hem bland de höga bergen'." 8 Efteråt
kom folk fram och tackade, och flickan från Lappland myntade ett uttryck som blev bevingat: "Tacka inte mig, tacka faster". Det spred sig som en löpeld inom Frälsningsarmén. Att
hon skulle följa med ut och sjunga var i det närmaste självklart. "Kallelsen var inte märkvärdig, utan det föll sig så naturligt att jag skulle sjunga och vittna om Jesus." 9
Många har sagt att Ziga var Lapp-Lisa upp i dagen och fastern hade fullt sjå att förklara att Ziga inte var hennes dotter,
utan hennes brorsdotter. Ja, de var så lika att någon till och
med sade till Lapp-Lisa att "Du kan inte förneka det, flickan
måste vara föräktenskaplig!" Ziga skrattade vid minnet av
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detta. De båda släktingarna uppträdde i samedräkter, vilket
var väldigt praktiskt, för de behövde inte så mycket andra
kläder. 10 Ziga berättar att hon till en början uppträdde i Frälsningsarméuniform, men inför turnéerna i Norge, det var 1930,
syddes en lappdräkt upp åt henne. Faster Anna-Lisa hade
framträtt i lappdräkt sedan 1911, då hon på uppmaning av sin
chef, kårbefälhavaren på Frälsningsarmén i Tierp, uppmuntrats att skriva efter riktiga samekläder. "Den populära lapskan", eller Lapp-Lisa som hon snart kom att kallas, sjöng sin
mors gamla sånger och berättade om nybyggarnas strävsamma liv och samernas levnadsvanor. Redan 1911 började alltså
Lapp-Lisa med det som kom att bli hennes livs melodi och
som skulle göra henne vida känd. 11

"Duett av 'Lapp-Lisa' och lappflickan Siga"
- grammofondebuten 1931
Det var dock en grammofoninspelning som kom att bli
Lapp-Lisas - och Zigas - verkliga genombrott som andliga artister. Ziga berättar: "Faster var känd inom Frälsningsarmén
och hade redan fått namnet Lapp-Lisa. Men hon hade inte börjat
resa runt i landet så mycket, den stora berömmelsen fick hon
inte förrän hon började spela in skivor. Och tänk, den första skiva hon spelade in gavs ut av Svenska Journalen... Och jag var
med på den skivan, vi sjöng duett tillsammans och faster sjöng
två sånger." 12 Grammofondebuten skedde i april 1931 på
Svenska Journalens då relativt nystartade bolag, Tal och ton.
Anna-Lisa och Ziga sjöng tvåstämmigt "1 den sena midnattsstunden" och "Norrlandssången", den som börjar "På isig trakt
vid polens gränser i midnattssolens sköna land..." Den sistnämnda handlar om Frälsningsarméns verksamhet i lappmarken, något som de båda sångerskorna var väl förtrogna med.
Ziga har själv berättat om grammofoninspelningen: "Det
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var en spännande dag. Vi åkte till inspelningsstudion i Stockholm. Då var det nymodigt med grammofoner och en fick vi
med oss hem. Men vi gillade inte vår skiva, vi kände inte igen
våra röster." 13 Detta uttalande måste ses mot bakgrund av att
människor på den tiden inte alls var vana att höra sina egna
röster inspelade. Idag har de flesta av oss telefonsvarare,
bandspelare, videokameror etcetera och vi är också ganska
vana vid att höra den egna rösten inspelad. När de återigen
spelade upp skivan tyckte de att "det nog inte lät så tokigt".
Skivan gavs ut, men efter bara något år gick Tal och ton i konkurs. "Faster brukade skämta och säga att det var för att vi
hade sjungit in skivor där, som skivbolaget hade gått omkull", mindes Ziga och skrattade gott. "Lappflickan Siga"
stod det på etiketten, men eftersom Ziga inte var same blev
Lapplands-Ziga fortsättningsvis hennes artistnamn.

Salvationistutbildningen, Storuman och Sigvard
Ziga stannade i sju år hos faster Anna-Lisa och hennes familj i
Hedemora. Hon hade tänkt utbilda sig till sjuksköterska, men
hade inte åldern inne för att komma in som elev på Falu lasarett.
Så Ziga skrev en ansökan till Frälsningsarméns officersskola,
Krigsskolan, istället. "Så bad jag till Gud. Det jag fick först svar
ifrån, det skulle jag ta som hans ledning. Och jag fick ju svar nästan omgående från Arméns krigsskola i Stockholm. Då tog jag
det som ett bevis på att jag skulle den vägen gå - så blev det!"
Krigsskoletiden blev inte alldeles lätt för Ziga, som ju bara gått
kringflyttande skola med småskollärarinna. "Läsa och sjunga
gick väl bra, men med räkningen var det värre. Jag fick räkna
extra när jag kom till Krigsskolan, för i Frälsningsarmén är det
viktigt att kunna procenträkning. Det var så noga med att så och
så många procent av kollekten skulle gå dit och dit." 1 4
Och det gick bra för Ziga, hon gick ut som trea, med höga
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Ziga och Sigvard Olofsson 1938. Okänd fotograf, Vilhelmina kommuns fotoarkiv.

betyg. Först blev hon sergeant med ansvar för kadetterna. På
den tiden var det över 100 kadetter som gick på officersskolan
och Ziga hade bland annat till uppgift att väcka kadetterna
med visselpipa för uppställning i korridoren och sätta dem i
städarbete innan dagens studier började. Efter utbildningen,
i september 1937, fick Ziga sin första "order". Tillsammans
med kapten Elsa Wadman skulle hon, som det heter på frälsningsarméspråk, "öppna eld". Armén hade i flera år väntat
på att få en egen kår i det då växande järnvägssamhället Storuman i Västerbotten. Tidigare hade Storuman varit en utpost
till kåren i Vilhelmina. 15
Det var givetvis en spännande tid för löjtnanten Ziga, men
också mycket arbete. Hon berättar om hur hon for runt och
samlade in pengar på försakelselistor och sålde tidningar: "I
regel var det ju löjtnanten [alltså Ziga] som skulle fara ikring
med såntdär, och tidningar skulle säljas, Stridsropet... Men
det gick, man var ju ung och hade cykel och kunde färdas!"
Det var inte bara i själva stationssamhället Storuman som Armén verkade utan även i byarna runtomkring. Ofta kunde det
bli flera mil långa dagsresor på cykel för Ziga, men från barndomen hade hon lärt sig att inte avskräckas av långa färd-
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vägar. Visst var det arbetsamt i Storuman, fast också händelserikt i många avseenden. Det var ju där som Ziga träffade sin
blivande livskamrat, skogsarbetaren Sigvard Olofsson (19151992, född i Stensele) och fick inviga honom till frälsningssoldat. De gifte sig 1938.
Hennes överordnade var mycket missnöjda och verkade
helt sakna förståelse för hennes beslut att följa kärlekens röst.
Eftersom en officer inte får gifta sig med en soldat blev Ziga
degraderad till soldat, för sådana var Frälsningsarméns regler. Fröken Ziga Wikström blev Fru Olofsson och de nyblivna
makarna slog ner sina bopålar i Zigas hemtrakter, i Skog by i
Vilhelmina, där de hade ett litet jordbruk. Då var Ziga trött efter många år i Frälsningsarmén och ville stanna upp ett slag,
bli "en vanlig bondkärring" som hon själv uttryckte det. Så
blev det dock inte alls. Istället var det då, som Zigas artistkarriär tog fart på allvar.

Pingströrelsen - dopet förnyade kallelsen
Zigas tanke var att hon skulle sluta den offentliga verksamheten, som i så många år hade präglat hennes liv. Lite barnverksamhet var det enda som engagerade den tidigare så livaktiga
frälsningssoldaten, som dock ganska regelbundet besökte
pingstvännernas möten. Men förkunnelsen där var ganska ensidig tyckte Ziga, för man pratade bara om dopet i vatten. En
söndagsförmiddag när Ziga kom till det lilla pingstkapellet i
full arméuniform och längtade efter att få något för själen, satte
man igång med att predika om dopet. Ziga blev både ledsen och
arg och lämnade mötet med bestämda steg. Ute på gården kändes det som om all kraft gick ur henne och hon fick stödja sig
mot en bil som stod i närheten. "Det kändes precis som om jag
skulle dö, och min tanke var då hur ska det gå för mig som inte
är döpt? I min nöd ropade jag: Gud om jag får leva ska jag låta
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döpa mig i vatten!", berättade Ziga under gripenhet. När hon
kom hem samtalade hon med sin make Sigvard om detta, och
han hade dopsanningen klar för sig sedan lång tid tillbaka. De
döptes i det lilla pingstkapellet i Mark.
Dopet innebar att kallelsen att tjäna Gud förnyades och de
auktionerade bort alla sina ägodelar, förutom ett par cyklar
med vilka de tog sig till de olika byarna där de vittnade och
sjöng om sin tro. Ett dragspel köptes via postorder, med tolv
basar och en oktav i diskanten. Det året hamnade man på
Lapplandsveckan i Husbondliden och blev där presenterade
för Lewi Pethrus, som inbjöd dem till Bibelskolan i Stockholm. 1940 fick makarna Olofsson kallelse till Vilhelmina och
sedan gick färden till Vormträsk, Malmberget, Njurunda och
vidare till Småland med en mängd olika platser. I 17 år reste
evangelistparet Ziga och Sigvard Olofsson på kallelser, som
det heter. "Visst har det varit slitsamt ibland att vara en Herrens tjänare, men tänk vad mycket glädje vi fått uppleva!" 1 6
Ziga hade en tjock klippbok med sparade artiklar och annonser kring sitt liv som andlig artist. En ganska typisk notis:
"Den från grammofoninspelningar och sångarturnéer välkända sångerskan Lapplands-Ziga besöker ikväll måndag, tillsammans med sin man, pastor S. Olofsson, Filadelfia, Skeninge. Lapplands-Ziga har blivit mycket uppmärksammad på
de platser hon besökt och samlat en fulltalig publik. Ingen bör
försumma tillfället att ikväll lyssna till henne." 1 7

Den populära grammofonsångerskan
Zigas grammofoninspelningar blev med åren många, den första på Svenska Journalens grammofonbolag Tal och ton följdes
av soloskivor på Sonoras etikett Sonata 1938-39 och emellanåt i
duett med faster Lapp-Lisa. Ziga fortsatte spela in skivor även
efter övergången till Pingströrelsen och sammanlagt blev det ett
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165 Vi njuta en fröjd utan 137 Medan kärleken från
like.
Korset talar.
Säg finns en ström.
Den snövita dräkten.
153 L e v a jag vill, Gud för
a
Dig.
1 ig Ringen Friden I Kloc- 109 J 8 viii börja med sången om Jesus,
Söker du Frid.
kor in.
»Lapplands-Ziga»,
V a r f ö r talar du aldrig
Vad gränslös kärlek.
Strängorkestern.
om Jesus?
»44 Skyddsängeln.
114 Själ, o vad gör du för
108 J a g v i « ut jag vill ut,
Drömmen om Mor.
Jesus,
O klandra mig ej då jag
139 V a r är mitt vilsna barn?
Den smala vägen,
gråter.
Skall jag gå att tomhänt
möta,
116 E n liten flicka på sin
106
Fem
smutsiga små fingdödsbädd.
131 Fast skuggor falla
rar.
De falla för höstens
tunga.
vingslag.
E n morgon utan moln.
Tre söta småbarn.

Sonatasupplementet från 1942 upptar 24 titlar med Lapplands-Ziga. Ur
Bengt Strandbergs samling.

60-tal skivor, de senare spelades in för Pingströrelsens märke
Hemmets härold. Oftast sjöng Ziga till studioorkestrar under
ledning av Helge Roundquist, Willard Ringstrand och Sven
Arefelt. Ibland spelade hon själv dragspel - som på inspelningen av "Guldgrävaresången". Ibland fanns dragspelaren Andrew Walter bland musikerna, mindes Ziga, liksom basisten
Thore Jederby - "Korven" kallad.
Karl-Erik Svedlund ackompanjerade på en del Hemmets
härold-inspelningar. Ziga sjöng för denna etikett in duettsånger med Gunvor Haag-Strandh (1919-2002), sångförfattare
och sångledare i Smyrnaförsamlingen, Fagersta. Zigas syster,
Ruth Edman (1914-76), som var verksam som sångledare
i Smedjebackens Filadelfiaförsamling, fanns också med i
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inspelningsstudion, liksom Simon Gustafsson.
De flesta sångerna som spelades in på grammofonskivor
hade Ziga fått välja själv. Hon tog sånger som hon tyckte
om, och som hon visste att folket ville ha. Många av hennes mest populära sånger spreds på detta sätt snabbare än
vad sångerskan själv kunde resa. 18
Ett av Zigas verkliga paradnummer var "Guldgrävaresången", som hon sjöng in för Hemmets härold 1942. Det såldes
18 000 grammofonskivor på ganska kort tid. Sammanlagt såldes "Guldgrävaresången" i över 100 000 exemplar. Men särskilt rik på att sjunga på grammofon blev man inte på den tiden. 50 kronor per skivsida fick Ziga, varken mer eller
mindre, oavsett hur många gånger skivan pressades och såldes. Royaltyn var ett okänt begrepp på den tiden. När hon
fick veta att hennes insjungning av "Guldgrävaresången" sålt
så bra fick hon dock, efter påtryckningar, en gitarr som kompensation från grammofonbolaget. Annars var dragspelet det
instrument som mest förknippas med Ziga. Alla de sex syskonen Wikström, tre systrar och tre bröder, spelade för övrigt
dragspel. Att både Ziga och "Guldgrävaresången" var populära är följande affischtext ett gott bevis för: "Lapplands-Ziga
kommer till Vänersborg och leder en serie Sång- och Väckelsemöten. Hon kommer då att sjunga den populära 'Guldgrävaresången' som hon så ofta sjungit i radio, samt många andra gamla, kända väckelsesånger. Kom och lyssna!" 1 9

En av Pingströrelsens främsta sångerskor
Ziga hade en stor, tjock sångbok som med åren blev allt mer omfångsrik. Hon beskrev själv sin repertoar som en blandning av
andliga visor och av berättelsesånger som "Drinkarflickans
död" och "En moder på sin dödsbädd". Sånger sprungna ur en
djupt folklig sångtradition, från tider då missväxt betydde svält
och då de sociala skyddsnäten var obefintliga. Många av de
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sånger som Ziga sjöng hade hon fått från sin faster, Lapp-Lisa.
Men mycket av sin repertoar hade Lapp-Lisa faktiskt i sin tur
fått från sin mor, Zigas farmor, Tekla. Så man kan väl säga att
den gick i släkten, repertoaren. "Jag har fått lite kritik från kollegor för min repertoar och de tyckte att jag skulle förnya mig.
Men när jag kommer till ålderdomshem eller sjukhem, så vill de
alltid höra 'Barnatro' och 'Guldgrävarsången' och sådana sånger", berättade den då 86-åriga Ziga i en tidningsintervju. 20 Ziga
valde med förkärlek sånger med starkt innehåll, allvarliga
väckelsesånger som "Varför talar du aldrig om Jesus?" och den
ofta sjungna inledningssången "Jag vill börja med sången om
Jesus". Ungefär 350 sånger uppskattade Ziga att hon haft på repertoaren, därtill ska läggas alla sånger i Pingströrelsens Segertoner och Frälsningsarméns Sångbok.
När jag frågade om Ziga hade haft några ideal när det gällt
sång och musik förväntade vi oss kanske att hon i förstone
skulle nämna någon "andlig artist". Men Ziga sade: "Jag tyckte Zarah Leander var fantastisk. Hon var min idol. Och så
Ulla Billquist". Zigas röst låg någonstans mitt emellan dessa
sångerskors, en uttrycksfull alt. Bland de andliga artisterna
intog Einar Ekberg en särställning, enligt Ziga. Han var en bra
förebild för de som växte upp i den andliga genren. Han var
så fin och ödmjuk, minns hon. Något som grämde henne
mycket under senare år var att hon inte vågade sjunga duett
på skiva med Ekberg. Hon tordes inte sjunga med denne uppburne storsångare, utan blev som en liten mus, blyg och
förskräckt. Det hade ju varit ett plus för henne att ha sjungit
duett med en sådan storhet, tänkte hon senare. Pingströrelsen
ordnade dock detta på ett originellt sätt. På Hemmets härold
pressades grammofonskivor där Einar Ekberg sjunger på ena
skivsidan och Lapplands-Ziga på den andra. Ziga var alltid
lika blygsam när det gällde hennes artisteri, men i en artikel i
hennes klippalbum omtalas hon som "en av pingströrelsens
främsta sångerskor". 21
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Ziga hade sjungit, spelat och uppträtt för publik sedan
1920-talets sista år. Mycket av hennes framgång berodde nog
på att hon under alla år hade behållit sin folkliga framtoning.
"Det var faster Anna-Lisa - Lapp-Lisa - som lärde mig att
vara enkel. Hon var en förtjusande människa, aldrig ledsen
eller på dåligt humör, bara trött och otålig någon gång efter
turnéer", summerar Ziga. 2 2 Lapplands-Ziga var också en förtjusande människa och hade många minnen från sin långa
karriär. Även om hon nog själv aldrig skulle ha använt ett så
pretentiöst ord. För hon var blygsam. Mycket blygsam. Bakom denna blygsamhet låg kanske dubbelheten i att vara andlig och artist på samma gång. Man ska inte upphöja sig, inte
göra sig märkvärdig. Detta är nog också i mångt och mycket
en generationsfråga. När Ziga började sin sångarbana var förhållandena mycket annorlunda gentemot idag och gagerna
blygsamma. Samhället har blivit mer kommersialiserat,
mycket har förändrats. Det är inte längre "fult" att vara artist
med andlig repertoar och arbeta kommersiellt.

"En ringa liten Herrens tjänarinna"
Makarna Olofsson lämnade evangelistarbetet i slutet av 1960talet. De drev en konstaffär i Örebro och Ziga arbetade som konsulent för Kooperativa Förbundet. Hon fortsatte dock att sjunga
i Gitarrsystrarna i Elimförsamlingen. Som pensionärer flyttade
paret till Eskilstuna. Ziga medverkade där i Pingstkyrkans närradio. Sedan Sigvard avlidit sommaren 1992 flyttade Ziga hem
till Vilhelmina. Hon medverkade fortfarande i gudstjänster och
sjöng sina väckelsesånger så fort tillfälle gavs. Ziga avled 2007,
nära 97 år gammal.
Det var som sångerska hon blev känd och omtyckt i vida
kretsar, denna Lapplands-Ziga, 1940-talets kristna sångidol.
Många människor runtom i vårt land minns ännu Ziga. Inte
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minst hennes tältmöten, där hon både sjöng, spelade och talade. Någon mikrofonanläggning behövdes inte heller, Ziga
gjorde sig hörd ändå med sin härliga röst och sina "saliga låtar". 2 3 En tidning skrev en gång: "Överallt har hennes vackra
sång, frimodiga förkunnelse och okonstlade väsen rönt varmt
mottagande." 2 4 Ziga kunde, som få, leva sig in i sångernas
budskap. Och att texta tydligt ansåg hon vara den absolut
viktigaste ledstjärnan för en sångare. För henne var texten det
väsentliga. Ordet. Evangeliet. Det glada budskapet. Sångarevangelisten Ziga Olofsson menade själv att hon bara hade
varit "en ringa liten Herrens tjäna rinna". 2 5

Frälsningssånger med Lapplands- och
Norrlandsmotiv
Ziga Olofsson, i likhet med fastern Anna-Lisa Öst, hade vid sidan av mer allmänt kända andliga visor och evangelistsånger
en repertoar av andliga sånger som har sitt ursprung inom
Frälsningsarméns verksamhet i den svenska lappmarken. Här
kan nämnas "Lappmissionärens sång" (Vi kommit från Lappland, från Ångermanland, från Jämtländska skogar...), 26 "Norrbottens sång" (Vaktad av vita fjällen och mörka furors krans...) 27
samt "Lappbarnens sång" (Att i Norrland få bo, det är härligt
ma m tro). 28 1 "Vit som Lapplands snö" sjungen till en melodi av
amerikanen J.M. Black 2 9 beskrivs arbetet med evangelii utbredande bland fjällens befolkning, samtidigt som texten också
predikar syndaförlåtelse genom Jesu Kristi blod. Bildspråket är
rikt: Jesu blod kan två var själ så vit som snö, så vit som snön på
Lapplands snöfjäll. Denna typ av sånger kan med fog sägas utgöra en egen genre som jag har valt att kalla "frälsningssånger
med Lapplands- och Norrlandsmotiv".
En kort bakgrund till de omständigheter, under vilka dessa

22

Oknytt 3 - 4 / 2 0 1 0

sånger tillkommit: "Den stora evangeliska folkväckelsen i
Sverige under andra delen av 1800-talet bidrog bland annat
till ett ökat intresse för missionsverksamhet ibland utomeuropeiska kulturer. I linje med detta företogs också insatser i
Lappmarken. Dessa missionsinitiativ kom att vid sidan av ren
evangelisation även att präglas av en framträdande humanitär och social verksamhet. Bland de väckelserörelser som på
ett tidigt stadium utsände speciella samemissionärer kan
nämnas Svenska Missionsförbundet och Helgelseförbundet.
[...] För ett av de färgstarkaste inslagen i den samiska
väckelsehistorien står utan tvekan Frälsningsarmén. Denna
rörelse nådde Sverige 1882 från England. [...] Ett grundläggande drag är rörelsens strama militära uppbyggnad och uttrycksformer. Typisk är den militära terminologin, uniformeringen och den hierarkiska strukturen. Frälsningsarmén var
under sina första år en storstadsföreteelse, men från 1880talets slut företogs spridda missionsresor till framförallt Jämtlands och Härjedalens fjälltrakter. Där mötte man för första
gången den samiska befolkningen. Sedan man kommit i kontakt med samer, och missionsinsatsen mött ett positivt gensvar, beslöts 1892 att två officerare skulle avdelas med uppdrag att påbörja en fast verksamhet i norra Sverige. Vid denna
tidpunkt inleddes vad som med arméterminologi skulle gå
under benämningen 'lappkriget'". 3 0

Högt upp bland Nordens snö och is sjunga vi
Herrens lov och pris...
I en tidningsintervju 1946 berättade Lapplands-Ziga att
"Lapplandssången" - med textbörjan "Högt upp bland Nordens snö och is..." kom som god tvåa efter "Guldgrävaresången" när det var frågan om sådana sånger som var populära, ofta
önskade och gick hem hos publiken. 31 Hennes grammofon-
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"Norrlandssången" sjöng Ziga in på skiva först 1959. Hemmets Härold
P 5080, i författarens ägo.

insjungning av "Högt upp bland Nordens snö och is" har dock
titeln "Norrlandssången". 3 2
Författaren till "Högt upp bland Nordens snö och is" var
dåvarande kaptenen i Frälsningsarmén Henrik Gustavsson
(t 1938). Efter att ha genomgått Frälsningsarméns krigsskola
blev Henrik Gustavsson från 1907 stationerad i Vilhelmina,
där han för Gud och Frälsningsarmén fick vinna Anna Lovisa
Wikström, sedermera känd som Anna-Lisa Öst eller Lapp-
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LAPPLANDSSÄNGEN.
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Lisa. 33 Det är alltså den man som Lapp-Lisa kallade "sin andlige far" som är upphov till denna sång. 3 4 Texten tillkom i Vilhelmina 1907 eller året efter. Gustavssons text är ett uttryck
för hans kärlek till det arbete han just då var inne i och till det
folk bland vilket han arbetade. De lokalnamn som förekommer i sången har ofta ändrats i anslutning till den plats där
man sjungit den. Varifrån Gustavsson hade fått den suggestiva melodin till texten är inte känt. Möjligen har han själv gjort
den. Troligare är dock att han fått den från någon då känd
profan visa. 35
Högt upp bland nordens snö och is
sjunga vi Herrens lov och pris,
han som med sällsam mästarhand,
tecknat sitt namn i norrskensbrand.
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Underlig är vår store Gud,
Kirunavaare bär oss bud
om all hans nåds fördolda skatter
och hans kärlek rik.
I snöfjällens trakt, i barrskogens prakt,
i renens många spår, där lappkåtan står
vi tränga oss fram, med bud om Guds lamm,
som härligt kan oss frälsa från all synd.
Där är vår plats, vårt arbetsfält.
Nybyggarhus och lappens tält
nås av vårt nådebudskap stort
om en för alla öppen port.
Genom den porten mången gått
som förr i synden haft sin lott,
men nu är med och samlar skatter
för en högre värld.
I snöfjällens trakt, i barrskogens prakt...
Fjällfolkets frälsning är vårt mål,
norrskenet flammar som ett bål
och i dess ljus vi tecken se
att Herren Gud skall seger ge.
Blir än vår vinter hård och lång,
tystnar dock ej vår glada sång,
runt våra dalar och i skogens brus
den höras skall.
1 snöfjällens trakt, i barrskogens prakt... 36
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Ziga Olofsson "Lapplands-Ziga" - en diskografi
Tal och ton 92
Duett av "LAPP-LISA" och lappflickan Siga med pianoack. 1. Nordandssång [På isig trakt vid polens gränser...]. 2. I den sena midnattsstunden
[Andrew L. Skoog-Lina Sandell-Berg],
Anmärkning: [Stallmästaregården, Solna april, utg. 1 sept. 1931.]
Sona ta 106
LAPPLANDS-ZIGA. STRÄNGORKESTERN. 1. Fem smutsiga små fingrar (Cobb, Edwards, Karl-Ewert). 2. Tre söta småbarn [Caroline Schytte
Jensen].
Anmärkning: [Stockholm 19 sept. 1938, utg. mars 1939. S 6. Även på am.
Scandinavia 106.]
Sonat a 108
Sång av LAPPLANDS-ZIGA. STRÄNGORKESTERN. 1. Jag vill ut innan
dagen är slut [Anders Ålander], 2. O, klandra mig ej då jag gråter [= I mitt
hem vid de höga bergen. Enl. Ziga norskt urspr.].
Anmärkning: [Stockholm 19 sept. 1938, utg. febr. 1939. S 7. Även på norska
Sonora 360.]
Sonata 109
Sång av LAPPLANDS-ZIGA. STRÄNGORKESTERN. 1. Jag vill börja
med sången om Jesus [Lars Olof Nylander-Gunnar Nyländer]. 2. Varför
talar du aldrig om Jesus [Lina Sandell].
Anmärkning: [Stockholm 19 sept. 1938, utg. mars 1939. S 7. Även på norska
Sonora 355.]
Sonata 114
Sång av LAPPLANDS-ZIGA. STRÄNGORKESTERN. 1. Den smala vägen [Otto Lundahl]. 2. Själ, o vad gör du för Jesus?
Anmärkning: [Stockholm 23 sept. 1938, utg. juni 1939. S 7.]
Sonata 116
LAPPLANDS-ZIGA. STRÄNGORKESTERN. 1. En liten flicka på sin
dödsbädd [Gustaf Bäcklund]. 2. De falla för höstens vingeslag [Betty Gunnar Petersén],
[Stockholm 19 resp. 23 sept. 1938, utg. juli 1939. S 7.]
Sonata 119
Sång: LAPPLANDS-ZIGA (ZIGA OLOVSSON). STRÄNGORKESTERN.
1. Ringen friden I klockor in... (Arebro). 2. Vad gränslös kärlek [W.E. Booth-Clibborn, E. Di Capua] (Arr.: Arebro). Originaltitel: O, sole mio.
Anmärkning: [Stockholm 4 okt., utg. dec. 1939. S 8. Sven Arefeldt, dir.
& arr.]
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Sonata 127
Sång av LAPPLANDS-ZIGA (ZIGA OLOVSSON). STRÄNGORKESTERN. 1. Den snövita dräkten (Greta Eriksson-Britta Bergdahl). 2. Medan kärleken från korset talar [Amanda Sandberg],
Anmärkning: [Stockholm 4 okt. 1939, utg. febr. 1940. S 9.]
Sonata 131
Sång av LAPPLANDS-ZIGA (ZIGA OLOFSSON). STRÄNGORKESTERN. 1. Fast skuggor falla tunga... [D. Wickberg-W. Länning], 2. En
morgon utan moln [Sam. Gullberg],
Anmärkning: [Stockholm 17 okt. 1939, utg. april 1940. S 10.]
Sonata 133
Duettsång: LAPP-LISA & LAPPLANDS-ZIGA. STRÄNGORKESTERN m.
Hawaji-gitarr. 1. Själens längtan [Richard A. Whiting], 2. Det urgamla
kors [George Bennard-Anders Aleby].
Originaltitel: Till we meet again / The old rugged cross.
Anmärkning: [Stockholm 10 maj, utg. juni 1940. S 11.]
Sonata 135
LAPP-LISA o. LAPPLANDS-ZIGA sjunga duett till STRÄNGORKESTERN. 1. Han vet det allt [Anna Öländer], 2. lubelklockor [Robert Harkness].
Anmärkning: [Stockholm 10 maj, utg. aug. 1940. S 12.]
Sonata 139
Sång av LAPPLANDS-ZIGA (ZIGA OLOFSSON). STRÄNGORKESTERN
1. Skall jag gå att tomhänt möta [G.C. Stebbins], 2. Var är mitt vilsna barn?
(Den enda vägen) [Gunnar Dahl = Ejnar Westling],
Anmärkning: [Stockholm 4-10 okt 1939, utg okt 1940. S 13.]
Sonata 143
Sång: LAPP-LISA & LAPPLANDS-ZIGA. 1. Ljude Herrens lov i våra bygder [Nils Frykman], 2. Klippa du som brast [A.M. Toplady-övers. Betty
Ehrenborg],
Anmärkning: [Stockholm 30 okt. 1940, utg. febr. 1941. S 14.]
Sonata 144
LAPPLANDS-ZIGA. STRÄNGORKESTERN. 1. Skyddsängeln (Gunnar
Dahl [= Ejnar Westling]). 2. Drömmen om Mor (R. Claeson).
Anmärkning: [Stockholm 31 okt. 1940, utg. febr. 1941. S 14. |
Sonata 149
LAPPLANDS-ZIGA (ZIGA OLOFSSON). 1. Den vilseförda. 2.Dulillafågel [Sven Nilson-Gunnar Petersén],
Anmärkning: [Stockholm 31 okt. 1940, utg. juni 1941. S 14.]
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Sonata 151
Duett: LAPP-LISA & LAPPLANDS-ZIGA [ack.: violin och piano], 1. Hur
underlig är du [Emil Gustafsson]. 2. Älsken varandra [H.R. Palmerövers. T. Truvé],
Anmärkning: [Stockholm 30 okt. 1940, utg. juni 1941. S 14.]
Sonata 153
Sång: LAPPLANDS-ZIGA. STRÄNGORKESTERN. 1. Leva jag vill, Gud
för dig (Lisa Landin-Ohlsson). 2. Söker du frid? [Gösta Blomberg],
Anmärkning: [Stockholm 31 okt. 1940, utg. aug. 1941. S 14.]
Sonata 157
Duett: LAPP-LISA & LAPPLANDS-ZIGA. 1. Te dig min konung [James E.
Stewart-John Appelberg].
2. I den sena midnattsstunden [A.C. Coxe,
övers. Lina Sandell].
Anmärkning: [Stockholm 10 maj 1940, utg. okt. 1941. S 18. Sid. 2 även på
Marcus Musik CD HT 107.]
Sonata 165
LAPPLANDS-ZIGA (ZIGA OLOFSSON). STRÄNGORKESTERN. 1. Vi
njuta en fröjd utan like [Emil Gustafson]. 2. Säg finns en ström [E. Oliphant-C. Oliphant].
Anmärkning: [Stockholm 10 resp. 17 okt. 1939, utg. febr. 1942. S 19.]
Sonata 166
Sång: LAPP-LISA & LAPPLANDS-ZIGA. STRÄNGORKESTERN. 1. Lys
som en fyrbåk [J.D. Ogden-Chas Gabriel]. 2. Jesus, du är allt för mig [E.H.
Joy, A.S. Arnott-K.M. Fristrup].
Anmärkning: [Stockholm 10 maj 1940, utg. april 1942. S 20.]
Sonata 195
Duett av LAPP-LISA och LAPPLANDS-ZIGA. Med trio. 1. Kom hem [David Wickberg].
[Sång av LAPP-LISA. Med trio. 2. Tiden flyr.]
Anmärkning: [Stockholm 8 maj 1940 resp. 19 dec. 1941, utg. sept. 1947.
S 24.]
Hemmets härold XI39
Duett av GUNVOR HAAG och ZIGA OLOFSSON till mandolinkvartett.
1. Rosor och liljor (Naemi Kjäll-James Bland. 2. Åter till hemmet sköna
(Egon Zandelin) Originaltitel: Rosor och liljor = My old Kentucky home.
Anmärkning: [Odeons studio, Stockholm 3 febr., utg. okt. 1941.]
Hemmets härold X141
Sång av ZIGA OLOFSSON med dragspelsackomp. I. Jag går till himlen
(Gunvor Haag-Strandh). 2. Livets svårigheter många... (A. Arnott).
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Anmärkning: [Odeons studio, Stockholm 7 febr., utg. okt. 1941. Sid. 1 även
på Odeon D 6927.]
Hemmets härold X146
Duett av GUNVOR HAAG-STRANDH och ZIGA OLOFSSON. Vid flygeln: KARL-ERIK SVEDLUND. 1. Den underbara dagen (Sam. Gullberg).
2. Ofta när skymning sig sänker [Gustaf Strandh].
Anmärkning: [Odeons studio, Stockholm 7 febr. 1941, utg. nov. 1942.]
Hemmets härold X149
Sång av ZIGA OLOFSSON med dragpselsackomp. 1. Vi måste bedja mer
(Herbert Bränder). 2. Guldgrävaresången
Anmärkning: [Odeons studio, Stockholm 7 dec. 1942, utg. april 1943. Även
på Odeon D 6906. Sid. 1 även på Odeon D 6927. Sid. 2 även på Marcus Musik CD HT 107.]
Hemmets härold X 154
[Sång av EINAR EKBERG med orgelackomp. 1. Jesus ej glömmer dig (Einar Ekberg-A.H. Ackley)]. Sång av LAPPLANDS-ZIGA med orgelackomp. 2. Mamma, är det långt till himlen? (Elsa Eklund).
Anmärkning: [Odeons studio, Stockholm 17 maj 1943 resp. 4 dec. 1942, utg.
april 1944. Sid. 2 även på Odeon D 6964 (Sto 3725-2). Karl-Erik Svedlund
(orgel) sid 1.]
Hemmets härold X 156
[Sång av EINAR EKBERG med orgelackomp. 1. Din moders stämma
(Sam. Gullberg)]. Sång av ZIGA OLOFSSON med orgelackomp. 2. Min
moders bibel och min faders bönevrå (Sam. Gullberg).
Anmärkning: [Odeons studio, Stockholm 17maj 1943 resp. 4 dec. 1942, utg.
april 1944. Karl-Erik Svedlund (orgel) sid. 1.]
Hemmets härold X163
Duett av ZIGA OLOFSSON och SIMON GUSTAFSSON till violin och
dragspel. 1. Ofta går min tanke (Sam. Gullberg). 2. Evighetens morgon
(Lennart Thanner).
Anmärkning: [Odeons studio, Stockholm 27 aug. 1944, utg. okt. 1945.]
Hemmets härold X166
Sång av ZIGA OLOFSSON till violin och dragspel. 1. Du trötta själ [Conrad Björkman], 2. Han går de vägar han fordom gick [Nils Gustafsson].
Anmärkning: [Odeons studio, Stockholm 27 aug. 1944, utg. okt. 1945.]
Hemmets härold X193
Sång av ZIGA OLOFSSON. Vid flygeln: KARL-ERIK SVEDLUND. 1. Innanför eller utanför [Oscar Halloff], Duett av ZIGA OLOVSSON [!] &
RUTH EDMAN. Vid flygeln: KARL-ERIK SVEDLUND. 2. Försoningen.
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Uti i himlen i prakt (Åke Öhman).
Anmärkning: [Odeons studio, Stockholm 25 nov. 1946, utg. april 1947.
Sid. 2 även på Odeon D 6964.]
Hemmets härold X 205
Sång av ZIGA OLOVSSON [!]. Vid flygeln: KARL-ERIK SVEDLUND.
1. Vid bergets häll. 2.1 tidernas afton (Walter Fälth).
Anmärkning: [Odeons studio, Stockholm 25 nov. 1946, utg. okt. 1948.]
Hemmets härold X 215
Sång av LAPPLANDS-ZIGA till dragspel och gitarr. 1. Jag minns de gamla sånger. LAPPLANDS-ZIGA till musikkvartett. 2. Vad är att tro [Rut Maria Johansson],
Anmärkning: [Odeons studio, Stockholm 31 maj, utg. sept. 1949.]
Hemmets härold X 237
Sång av LAPPLANDS-ZIGA till musikkvartett. 1. Bönebarn (Th.E. =
Theoffil] Engström). 2.1 tidens aftonskymning [Conrad Björkman],
Anmärkning: [Odeons studio, Stockholm 31 maj 1949, utg. sept. 1950.
Även på norska Hjemmets herold XN 13. Sid. 1 även på. Marcus förlag
CDHT 106.]
Hemmets härold X272
Sång av ZIGA OLOFSSON med dragspel. 1. Du har hört om Moses [Roberts]. 2. O, ljuva hemvist [K.G. Sjölin],
Anmärkning: [Odeons studio, Stockholm 12 dec. 1952, utg. febr. 1953.]
Hemmets härold EP 5080
Sång av ZIGA OLOFSSON till dragspel (1-3), resp. KARL-ERIK SVEDLUND, flygel (4)
1. Norrlandssången [Henrik Gustavsson],
2. Konsten.
3. Livets svårigheter [A. Arnott].
4. Vid bergets häll.
[Stockholm 1959.]
Hemmets härold EP 5149
Sång av ZIGA OLOFSSON till dragspel (1), resp. KARL-ERIK SVEDLUND, flygel (2-3). 1.Fribiljetten [C.C. af Tibell], 2. Vi måste bedja mer
(Herbert Bränder], 3. Mamma, är det långt till himlen? [Elsa Eklund],
[Stockholm 1961.]
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Allmänna anmärkningar till diskografin
A

Diskografin bygger på uppgifter ur SMDB:s databas, Per Hermanssons, Säter, Lapp-Lisa diskografi (manus) samt egna observationer.
De på skivetiketterna ofta uteslutna uppgifterna om textförfattare
och kompositör har kompletterats med hjälp av en stor mängd nottryck och sångböcker, främst publicerade av Frälsningsarméns Musikdepartement respektive Förlaget Filadelfia.

B

Vid återutgivning på kassett (Sonata 6362005) av sången "Vad har
min Gud idag att ge" (Sonata 122, 1939), liksom i diskografier och i
SMDB:s databas, har uppgivits att Ziga Olofsson sjunger växelsång
med Lapp-Lisa. Denna uppgift dementeras av Ziga Olofsson i brev
till Marcus Brännström den 20 februari 2000.

C

För närvarande finns följande av Ziga Olofssons 78-varvsinspelningar överförda till CD: Bönebarn ("Sångerna vi minns", Marcus
förlag CDHT 106, 2003) respektive Guldgrävar[e]sången och I den
sena midnattsstunden ("Läsarsånger", Marcus Musik CDHT 107,
2004).

Lars-Gunnar Olsson

Ryssar i fjärden!
Umeå skövlas och bränns den 18
september 17141

Det Stora nordiska kriget2 är nu inne på sitt fjortonde år. De första
årens stora svenska framgångar har, sedan förlusten vid Polta va 1709, vänts till idel motgångar. Sedan i februari har Finland
i praktiken hamnat i händerna på den ryska tsaren Peter den
store. Och vår kung, Karl XII, befinner sig fortfarande på flykt i
Turkiet.
Risken för ett ryskt anfall över havet har blivit allt mer
överhängande. Den västerbottniske landshövdingen, generalmajor Anders Erik Ramsay - eller Ramse som han kallade sig
- har därför höjt beredskapen. Vaktposter är utplacerade runt
staden och ute vid Umeälvens mynning. Däremot har han
inte funnit det nödvändigt med någon särskild vaktstyrka ute
på Holmön; sedan ett par månader tillbaka finns ju fregatten
Ruschenfelt och två bestyckade kronoskärbåtar på vakt där
ute i Kvarken. Att han lämnat Holmön oskyddad skulle dock
snart visa sig vara ödesdigert - särskilt mot bakgrund av att
Ruschenfelt någon vecka tidigare skickats på uppdrag till
Brahestad.
En rysk flotta bestående av ett tiotal galärfartyg plus ett
större antal mindre följefartyg har därför under fredagen den
17 september 1714 osedda lyckats genomföra ett strandhugg
på Holmön, varvid sju personer tillfångatagits. Efter övernatt-
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ning vid Bjuren styrde nu den ryske generalen Alexander Golowin sin eskader i riktning mot Umeå.
Det är nu det händer. Några kraftiga knallar hörs utifrån
älvmynningen. Eld hade öppnats mellan de ryska galärfartygen och de två svenska kronoskärbåtarna. Därmed är den
ryska närvaron ute i fjärden annonserad.

Larmet går: Ryssen kommer!
Det har nu hunnit bli lördag den 18 september. Det är tidig gryning. I den lilla handelsstaden vid Umeälvens utlopp mot
Västra Kvarken håller människorna på att vakna. Den något
sjuklige landshövdingen har en timme tidigare nåtts av nyheten
att fienden varit på Holmön. Just nu befinner han sig i färd med
att författa ett expressmeddelande till Kungl. Maj:t, i vilket han
förklarar sin besvärliga belägenhet samtidigt som han efterlyser ammunition.
Skottväxlingen ute på redden hörs ända in till staden en
dryg mil ovanför älvmynningen. Kapten Bohm, som är operativt ansvarig för stadens försvar, inser genast vidden av vad
som håller på att hända. I all hast skyndar han sig över älven
till landshövding Ramse som beordrar honom att omgående
samla manskapet och göra styrkorna stridsberedda. Besätt
samtliga vaktposter!
Kapten Petter Marchell och hans soldater ur Västerbottens
regemente har sitt läger i Ytterhiske, strax väster om staden.
Och vid sockenkyrkan, fem kilometer upp efter älven, har
bondekaptenen Fromholt Nassacken sin förläggning. Enligt
notarie Jonas Brand t utgör kommenderingen denna dag totalt
320 aktiva soldater inklusive gemena och korpraler. Samtidigt
har Nassacken befäl över 120 bönder. Nu gäller det för
umeborna att möta fienden. Men var och hur?
Landshövding Ramse anländer strax med ny information:
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De ryska kosackerna har setts på älvens norra strand. Bohm
uppmanas därför att omgående marschera till Pålackens stuga hitom Djupbäcken. Och Nassacken får samtidigt order om
att gruppera sina bondesoldater nere vid älvbrinken.
De svenska kronoskärbåtarna

sätts i brand

Under tiden som de överraskade umeborna desperat försöker
organisera sig för att möta fienden, fortsätter de ryska galärfartygen att ta sig vidare in genom Umeälvens delta. Trots sin storlek kunde de ryska galärskeppen uppnå en förvånadsvärd
snabbhet när de framdrevs av femton till tjugo par åror. Och de
ryska officerarna lät nu inte sina roddare spara armarna.
Den fientliga flottans närvaro kom som en överraskning för
de två små beväpnade skärbåtar som patrullerar vattnen
utanför Obbola och Lövön. Den ene svensken är nära att omgående bli kapad. Då skepparen inte ser någon annan utväg,
sätter han av sina passagerare på norra stranden vid Långnäsudden, varefter han sticker sin båt i brand. Även den andra
skärbåten är nära att bli upphunnen. Löjtnanten Schörberg
besvarar den ryska attacken "så långt krutet räckte" och lyckas ta sig ändå upp till staden innan han ger upp. På älvens
södra sida, vid Teg, i höjd med stadens färjeläge, går han in
mot stranden. Där sätter också han eld på den egna farkosten.
Därmed hamnar båtens lilla relingsuppställda kanon, en så
kallade nickhake, på älvens botten. Schörberg och hans
manskap tar nu sin tillflykt till skogen.
Landstigning

vid

Rothnääsfäbodarna

Med på den ryska eskadern fanns båtsmannen Bengt Apelbohm från Norrköping och Björkö-bonden Isak Andersson
samt de fiskebönder som tillfångatagits på Holmön och som
tvingats lotsa fienden in mot Umeå. Bland annat tack vare Apel-
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Bild 1. Stadens förvakter och kronoskärbåtarna. Förvakter finns utplacerade på (1) Bredskär, (2) Småholmarna och (3) Lövön. Den svenska marinens tvä beväpnade kronoskärbåtar som ligger i älvens utlopp (A:l)
(B:l) tvingas fly upp efter älven. Den ena skepparen styr in mot Långnäsudden (A:2) där han bränner sin farkost. Löjtnant Schörberg lyckas ta
sin båt ända upp efter Lillån mellan Ön och Teg (B:2) innan också han
sätter sin båt i lågor.
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bohms och Anderssons vittnesmål - och ett flertal rapporter
från personer som befunnit sig ute vid älvmynningen denna
morgon - har vi en ganska god bild av händelseförloppet de
närmaste timmarna.
De ryska fartygen tog sig in genom Umeälvens delta förbi
Lövön, Obbola-ön, Småholmen och över Osterfjärden in till
de fäbodar som låg på älvens norra strand nedanför Lillsandskär, Hedmansgrundet och Flisbergsgrundet fram till de så
kallade Rothnääs- eller Tullnärs-fäbodarna vid Villanäs. Här,
endast 3A mil från staden, utgjordes strandbredden av en plan
slätt. Här bedömdes att det skulle gå bra att landsätta soldater. Kvar utanför Småholmarna vid Djupsundet lämnades en
större grupp med mindre fartyg på utvakt.
Galärerna gick in mot stranden. Några ryssar började klä av
sig rock, väst och byxor, varefter de hoppade i älven. Under
tiden som de samlade in lösa stockar som låg vid strandkanten, bar de sina kläder och gevär på huvudet. Soldaternas fötter sjönk djupt ner i gyttjan när de arbetade, har Andersson
berättat. Ungefär en dryg timme senare hade de förfärdigat
fyra bryggor, via vilka soldaterna kunde lämna skeppen.
Några landsattes också med hjälp av de mindre fartyg som
ingick i armadan. Kvar på skeppen lämnades bara så många
personer som behövdes för att kunna manövrera dem. Från
de mindre båtarna ilandsattes en person per åra, de större två
man per åra. Själv blev Andersson kvarlämnad på sin galär.
Kvar blev också general Golowin, medan generalmajoren
Bild 2. De ryska galärena. Den ryska galäreskadern, under general Golowins befäl, har övernattat vid Bjuren (Bjurskären). Lördag morgon den
18 september 1714, klockan 06, går de in i Umeälven. En mindre grupp
lämnas på vakt ute vid Djupsundet (1). Vid Rothnääsfäbodarna (2) landsätts 400-650 man. Något senare flyttas galärerna upp till Laxbodarna
(3) där de ankras i avvaktan på intagandet av Umeå. Vid 16-17-tiden på
kvällen fortsätter några av skeppen uppströms till stadens hamn (4).
Andra styr upp genom Lillån och lägger till mellan Ön och Teg (5).
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Wolmar Anton von Schlippenbach och översten gick iland för
att anfalla Umeå. Inga kanoner togs iland.
Klockan hade hunnit bli 10. Hela slätten vid fäbodarna var
fylld med ryskt manskap som nu började marschera längs en
liten smal stig utmed älven i riktning upp mot staden. Först
gick ett par ryska soldater med holmöbon Nils Persson mellan sig som vägvisare. Men hur många var de?
Att uppskatta storleken på en folksamling är inte lätt. Vid
rannsakningen i juli året därpå gjordes ett försök till beräkning. Björköbonden Isak Anderssons bedömning var att det
torde ha varit totalt cirka 650 personer därute på stranden.
Även holmöbon Nils Persson sade sig ha sett detta antal personer lämna de ryska båtarna. Men enligt Anders Erssons
dräng, Hans Hansson, skulle det inte ha varit mer än 400 ryssar. Hansson, och ytterligare en person, hade legat gömda i
skogen ovanför landstigningsplatsen. De påstod sig haft en
god uppsikt över landstigningen och var därför säkra på att
de räknat rätt. En soldat som varit i tjänst hos den ryske överstelöjtnanten Friendt i Vasa, hade hört honom säga att generalmajor von Schlippenbachs styrka uppgått till 500 man.
Denna uppgift har bekräftats av båda kaptenerna Fiant och
Enberg, som vid tiden för angreppet på Umeå befunnit sig i
S:t Petersburg. Båda hade nämligen vid ett tillfälle hört den
ryske generalen och holsteinaren Rudolf Felix Bauer nämna
att kommenderingen uppgått till femhundra man.
I tre led in mot staden
Den öppna stranden vid Rothnääs övergick efter ett tag i en
bitvis gles skog. Något närmare in mot staden tätnade växtligheten ytterligare. Ryssarna passerade Tjyvhällan i höjd med
Storsandskär. Efter Laxgården följde nu en smal, stenig boskapsstig. Därefter hade de att ta sig över Kåhlbäcken och förbi dess skvaltkvarnar och över två flacka ytor där de passera-
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de landshövdingens sikbod.
De ryska soldaterna delades upp i tre linjer. Den ena gick
längs strandkanten, den andra en bit högre upp. Framme vid
Öberget, som nästan var dolt bakom skogen, smalnade området av en smula. En tredje gruppering drog sig här en bit upp
i skogen ovan berget. Strax bortom berget tog landsvägen vid.
Här kunde man nu se hur de tre ryska linjerna åter strålade
samman.
Ett stycke in mot staden mötte de återigen en bäck, den så
kallade Sandbäcken, som inte verkade utgöra något större
problem för den framvällande ryska truppen. Sommartid var
den oftast så uttorkad att man kunde gå torrskodd över den.
En bit längre fram gick landsvägen över Djupbäcken. Den var
inte särskilt bred, men djup och hela året fylld med vatten.
Även om det var möjligt att hoppa över bäckfåran, så var den
svår att forcera med häst. Den bro som låg över Djupbäcken
var ungefär två famnar bred. Inte heller Djupbäcken kunde
hindra kosackernas fortsatta avancemang. Här, bakom Djupbäcken hade de västerbottniska soldaterna nyss stått uppställda. Men var fanns Umeås försvarare nu?

Ramse: Förspill inte

manskapet!

Redan på ett tidigt stadium tog landshövdingen Salomon Bohm
avsides och förklarade att han hade order från hennes Kungl.
Höghet, arvprinsessan Ulrika Eleonora, och Kungliga Senaten
om att inte inlåta sig i någon aktion med fienden om denne skulle vara övermäktig. Ramse refererade därvid till en order från
den 6 mars. Efter förlusten vid Storkyro, där svenskarna tappat
greppet om Finland, var det den svenska krigsledningens bedömning att svenskarna inte hade råd att förlora fler soldater.
Vid 12-tiden ser sig Bohm tvingad att ta det slutliga beslutet
om att överge Umeå. Det var inte någon mening i att försöka
möta den till synes helt övermäktiga fienden, förstod han.
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Bild 3. Ryska kosacker intar Umeå. De vid Rothnääsfäbodarna ilandsatta
ryska soldaterna marscherar efter älvens norra strand. Efter att Umeå
lämnats öppen, blev det fritt fram för fienden som indelats i tre linjer.
Den ena grupperingen följde strandkanten (1) in mot staden. Längs
landsvägen (2) kunde man också se rikligt med soldater komma marscherande förbi de västerbottniska krigsmagasinen (3) och residenset (4)
in mot Östra tullen (5). Över fälten norr om Pålackens stuga (6) och vidare runt och in mot staden norrifrån (7) gick en tredje gruppering.
O c h enligt direktiven från l a n d s h ö v d i n g e n skulle h a n j u inte
i onödan

"förspilla

manskapet".

Umeås

försvarare

valde

att fly!

Umeå stad intas
Efter att U m e å l ä m n a t s ö p p e n , b l e v det fritt f r a m för fienden. D e
ryska i n k r ä k t a r n a d e l a d e s åter i tre linjer. D e n e n a följde s t r a n d k a n t e n - där N a s s a c k e n s b ö n d e r tidigare stått u p p s t ä l l d a - in
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mot staden. Längs landsvägen kunde man också se rikligt med
soldater komma marscherande förbi de västerbottniska krigsmagasinen och residenset in mot Östra tullen. Över fälten norr
om Pålackens stuga och vidare runt och in mot staden gick en
tredje gruppering. Av naturliga skäl finns det inte så många vittnesmål från själva skövlingen. Ramse hade flytt. Bohm och Nassacken var på väg söderut. Och alla som bodde i staden hade ju
försökt att så snabbt som möjligt sätta sina familjer och sina ägodelar i säkerhet. Men enligt Ramses rapport till Kungl. Maj:t tre
dagar senare, den 21 september, var det vid 14-tiden som fienden sågs tränga in bland husen.
Rådman Brenboms hustru hade ännu inte hunnit ge sig av
när fienden började välla in över tullstaketet. Hon hade inte
kunnat göra sig någon riktig uppfattning om hur många de
ryska soldaterna var. Dock lyckades hon observera att de varit klädda i olika uniformer: Några hade blå kläder, en del bar
röda, andra grön uniform medan somliga var klädda i grått.
Efter att Catharina Lamberts färdskjuts lämnat av sin flyende passagerare i Röbäck och sedan återvänt in mot staden för
att hämta sin matmors kläder, blev han från södra älvstranden vittne till hur fienden började hugga ner dörrarna till
borgarnas hus.
Ryssen plundrar

och

bränner

Efter att soldaterna satts iland vid Rothnääsfäbodarna, fördes
några av galärerna en bit längre upp i älven till Laxgården (Laxbodan), halvägs mellan Sandön och Ön. Sannolikt hade klockan
nu hunnit bli 11. Här skulle de sedan förbli liggande i avvaktan
på att staden intagits.
Några timmar senare gick Golowins order ut till ryssarna
om att ro upp till tilläggsplatserna för borgerskapets farkoster
vid Kronobryggan strax nedanför stadskyrkan. Några tog sig
upp på älvens södra sida efter Lillån mellan Ön och Teg.
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Vid 16-17-tiden började allt som kunde tas i beslag att bäras
ner till de väntande ryska galärerna: silver, kläder och allehanda matvaror. Västerbottens regementes kontanta medel,
som för tillfället uppgick till över 4200 daler kopparmynt, och
som hade lämnats kvar i ränteriet när umeborna tvingades
fly, blev nu ett lätt byte för Golowins mannar. Från den lilla
stadskyrkan lyckades soldaterna få med sig elva ljuskronor
och en del pengar. Även kyrkklockorna försökte de plocka
med sig, dock utan framgång; de var alltför rejält fastgjorda.
Jonas Ask nämner i sin avhandling om Umeå stad från 1731
att: "Klockorna, som voro stadigt fastbundna med järnkedjor,
lämnade fienden orörda, då de med sina arbetsstavar icke
kunde få lös dem." 3
Efter fyra till fem timmars plundring bars stadens lösöre
ner till de väntande båtarna, vilka därefter kunde återvända
ner till fäbodarna, där de blev liggande till morgonen därpå.
Klockan kan ha varit 21 - enligt Bengt Apelbohm kan den
möjligen ha hunnit bli 22 - när staden sattes i brand. Prosten
Nils Grubb nämner i sin självbiografi att fienden helt lämnat
staden vid tvåtiden på natten.
På morgonen blev det dags för ryssen att ta sig an handelsmännens oskyddade skutor som låg färdiglastade inför höstens handelsresa mot Stockholm. Efter att också deras innehåll lastats över till de ryska galärerna, sattes skutorna i
brand.
Efter samma rutt som den kommit, återvände sedan den
ryska flottan till Bjuren där man ankrade för natten, för att på
måndag morgon vända fören österut i riktning mot Vasa.
När landshövding Ramse dagen därpå återkom till sin
förödda stad, möttes han av en ohygglig syn. Mitt i de förkolnade resterna av stadens hus stod nakna svarta murstockar.
Hela fastigheter hade blivit till aska. Uppskattningsvis 130 fiskala hushåll var utraderade och kanske uppemot 650 personer och deras boskap hade blivit hemlösa denna natt.
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Även om mycket räddats "upp i lappmarken", hade stora
delar av umebornas personliga ägodelar gått förlorade till
ryssen. Kanske allvarligast var förlusten av de skövlade och
brända skutorna. Ett fullastat handelsfartyg kunde innehålla
familjens hela förmögenhet. I värsta fall stod skepparen i
skuld för sin last, varför den brända farkosten kunde
innebära en verklig ekonomisk katastrof.
Svenskar

hamnar i rysk

fångenskap

Golowin lät också ta krigsfångar. De behövdes som lotsar och
som källa för nyttiga informationer. Några krigsfångar skulle
dessutom kanske kunna användas i byteshandel mot ryssar i
svensk fångenskap. På fredagen hade några ryska spana re lyckats "övertyga" sju personer på Holmön att ansluta sig till den
ryska eskadern. Björköbonden Isak Andersson var en av dem.
Efter att året därpå lyckats fly, kunde han berätta om hur Golowin, efter återkomsten till Vasa, seglat söderut. Med på resan
hade där funnits sex tillfångatagna holmöbor med fem barn. I
samband med att den ryska galärflottan lämnade Umeälven,
lyckades Golowin också tillfångata Matts Andersson och dennes två drängar. Isak Andersson har även berättat om hur rådman Brendbom och en man kallad Ryss-Simon befunnit sig som
krigsfångar på Golowins eskader. Ryss-Simons hustru och barn
hade tillsammans med en holmöbonde omkommit på Wästerön i samband med återresan mot Vasa. Enligt Isak Andersson
fanns även en klockare från Umeå med bland krigsfångarna.
Emellertid nämner han inte dennes namn. 4

Tror ryssen att svensk förstärkning

är i

antågande?

Enligt senare offentliggjorda rapporter utfärdade av den ryska
krigsledningen, gick reträtten ut ur Umeå snabbt. Golowin
hade varit ytterst angelägen om att undvika ett möte med det
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svenska motstånd, som han fått kunskap om var på väg in mot
staden. Detta har soldaten Johan Olsson Söderqwist från Björneborgs läns regemente kunnat berätta. Han hade nämligen varit i tjänst hos den ryske överstelöjtnanten Friendt. Friendt hade
själv medverkat i anfallet mot Umeå och uppenbarligen kommit i kontakt med en ryss som, av okänd anledning, befunnit sig
i Umeå. Friendt fick rådet att snabbt bege sig av. En svensk armé
var alldeles strax i faggorna: "så frampt deh icke skyndar sig
härifrån, så blifwa dhe alla capunerade af det manskap, som
han af landet förnummit sig sammandraga". En fråga man här
kan ställa sig är om denne ryss varit lojal eller illojal mot sina
landsmän. Resultatet blev i alla händelser att Golowins styrkor
skyndade sig att lämna Umeå, vilket sannolikt räddade byarna
runt staden från att bli skövlade.
När Golowin gick in i Umeälven hade han inga säkra uppgifter om hur bevakningen av Umeå var beskaffad. Enligt ett
rykte från Vasa hade Golowin nåtts av en uppgift om att
Umeås vakthållning skulle ha uppgått till "några 1000 Man".
Med hjälp av sin något kärva och handfasta intervjuteknik
hade Golowin en vecka senare fått aktuellare besked av
holmöborna. Men hur stor tilltro vågade han ge dessa uppgifter?
I samband med att de flyende soldaterna passerade Röbäck
hade trumslagaren rört sin trumma. Enligt Johan Olsson Söderqwist kan detta ha bidragit till att påskynda de plundrande ryssarnas tillbakadragande. Möjligen, menade han, hade
ryssen tolkat trumman i fjärran som en signal om att en förstärkning av Umeås försvar var i antågande.
Att plundra och bränna en öppen stad innebar inget större
problem. Dessutom kunde det vara bra för manskapets moral
med lite rövande. Men att med blanka vapen komma i närkamp med en fientlig trupp som var väl bekant med den lokala terrängen, var inget som Golowin såg fram emot. En batalj - även om den kunde vinnas - hade dessutom ingen
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större strategisk betydelse. Umeå var redan vunnet och passiviserat. Och det som funnits av värde var redan taget.

Vem anlade branden - egentligen?
Det strategiska syftet med ödeläggelsen av Umeå var att med
terror tvinga Karl XII till en fördelaktig fred. Det är en uppfattning som egentligen aldrig ifrågasatts. Både att röva och att
bränna ingår ju i krigens normala handlingsarsenal. Naturligtvis var det ryssar som anlagt elden... eller? Det finns faktiskt
skäl att ifrågasätta denna till synes så självklara utgångspunkt.
Ett par väl dokumenterade uppgifter i de historiska källorna
ger oss anledning att reflektera över frågan.
I sin rapport "Ombord på Skampavojen" redovisar den marinarkeologiska föreningen Bothnia Navalis hur den ryske
amiralen, på en direkt fråga om vem som tänt på i Umeå,
skulle ha fällt följande kommentar: "Men var det av oss eller
dem, får man aldrig reda på". 5 Golowin hade således hävdat
att han inte gett någon order om att staden skulle brännas.
Det kunde, menade han, lika gärna har varit umeborna själva
som gjort det.
Ett vittnesmål som ger stöd åt Bothnia Navalis uppgifter,
har nedtecknats av den kommission som året därpå rannsakade landshövding Ramses agerande i samband med anfallet
mot Umeå. Vittnesmålet lämnades av fyra män som i maj
1715 flytt från Björneborg till Klabböle i Umeå socken: studenten Christian Hammar, köpmansgesällen Erich Mummas,
länsmannen Anders Häggberg och rusthållaren Marcus Nilsson. De kunde berätta hur den ryska krigsledningen anklagat
amiralen för att ha lagt Umeå i aska. Golowin hade dock avfärdat beskyllningarna. Och för den svenska rannsakningskommissionen berättade de fyra Klabböle-männen hur Golowin senare friats: "[Golowin] blifwit uti arrest tagen för det
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han låtit upbränna bemte stad, men när han föregifwit at
[umeborna] den sielfwe antändt, har han utsluppit [...]".
Hur kunde det komma sig att Umeås öde blivit ett problem
för Golowin? Varför verkar det som om han blev frisläppt i
och med att han nekat? Förklaringen kan helt enkelt vara den
att han inte haft tillstånd att plundra och bränna. Historikern
och docenten vid Åbo Akademi, Christer Kuvaja, framhåller
att tsar Peter faktiskt förbjudit all plundring i samband med
att operationen mot Finland inleddes 1712. Ursprunglingen
förekom strategisk plundring i Finland. Men enligt Christer
Kujava var det sedan den 26 augusti 1714 den ryske amiralen
Fjodor Apraksins order till både armén och flottan att övervintra. De ryska anfallarna hade fått order om att gå varsamt
fram mot befolkningen. All plundring var förbjuden. Och historieforskaren Pekka Toivanen menar att Golowins uppdrag i
september varit att rekognosera svenska kustens farleder söderut och att kapa lotsar. Alltså inte att skövla och bränna.
Förklaringen till Golowins nekande kan således ha varit den
att han överskridit sina befogenheter, när han stack staden i
brand. Kanske ville han därför av rent personligt taktiska skäl
lägga skulden på svenskarna själva.
Så kan det ha varit. Men - innan vi släpper frågan helt - låt
oss först pröva tanken på att umeborna själva skulle ha varit
de skyldiga. Krig är hårda och brutala. En armé på främmande mark blir ganska snart beroende av de förnödenheter som
kan uppbådas i det annekterade området. "Den brända jordens taktik" är därför en väl beprövad metod för att stoppa en
fiendes offensiv. Med detta i minnet kan vi förstå att umeborna mycket väl kan ha tänt eld på sin egen stad. Motivet skulle
då alltså ha varit att hindra ryssarna att skapa sig ett fäste på
svensk mark.
Redan i maj 1713 hade svenskarna själva använt sig av strategin. Det var när den ryska örlogsflottan med 17000 man hotade Helsingfors. När den svenske generalmajoren Carl Arm-
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felt märkte att situationen började se hopplös ut - han hade
bara 1 800 man till sitt förfogande - rådgjorde han med landshövdingen Johan Creutz, borgmästaren Henrik Tammelin och
krigskommissarien Henrik Frisius. De beslutade att staden
skulle utrymmas och stickas i brand redan samma natt, varefter invånarna uppmanades att sätta sig i omedelbar säkerhet.
Ryssarna skulle således inte ges någon som helst möjlighet att
dra nytta av deras bostäder.
Dessutom finns det i detta sammanhang anledning att reflektera över vad som hände den svenska kronans två skärgårdsbåtar den ödesdigra morgonen den 18 september när
ryssen plötsligt visade sig i älvmynnningen utanför Umeå. De
relativt små skärgårdsbåtarnas stridsvärde var naturligtvis
helt underlägset de ryska galärskeppens. Efter att först modigt försökt hindra fiendens intrång, tvingades de fly upp efter älven och in mot land - varefter de slutligen stacks i brand
av skepparna själva. Svenskarna praktiserade således vad vi
skulle kunna kalla "de brända skeppens taktik"; Hellre
bränna båtarna än låta Golowin nyttja dem.
Låt oss pröva ytterligare en teori. De gamla trästäderna var
naturligtvis ytterst eldfängda. Inte minst därför kan ett alternativt scenario ha varit att staden antänts av en ren olyckshändelse. Kanske var det helt enkelt slarv och oaktsamhet
med elden i samband med skövlingen som i september 1714
utraderade Umeå på några timmar.
Visserligen hade Golowin nekat till anklagelserna om att ha
beordrat bränningen av Umeå. Men ryssens fortsatta krigsinsatser är bestickande. Med målet att tvinga svenskarna till förhandlingsbordet återkom fiendens mordbrännarflotta tre år i
rad, 1719-1721, under vilka Umeå och andra norrländska
kuststäder inte bara plundrades utan också brändes. Tsar Peters strategi under dessa år anses inte ha varit att göra några
erövringar. Den pågående expeditionen var endast ett medel
för att uppnå ett önskat fredsslut. Genom att beröva svenskar-
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na hem och levebröd skulle det skapas ett missnöje riktat mot
den egna regeringen, vilken skulle tvingas till fred. Själv
önskade han därmed kunna framstå i en ljusare dager.
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med Kungl. Maj:t.
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3

Ask, Jonas, "Gradualavhandling om Umeå stad och närliggande
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ANDERS HUGGERT

"Plåtmynt 1728 till större delen
nedsmält vid Umeå stads
brand 1888"
Branden
Försommaren 1888 är ovanligt varm och torr, varför det vid
midsommartid råder stor brandfara i den lilla trästaden. Inte en
droppe regn har fallit och på midsommardagen blåser det upp
till häftig nordvästlig storm. Av okänd anledning utbryter eldsvåda i bryggeriet, som är beläget vid Renmarksbäckens utlopp
i älven. Den frivilliga brandkåren kallas raskt till platsen, men
lyckas inte förhindra att elden, med stormens hjälp, får fäste i
omedelbart intilliggande byggnader. Brandens katastrofala utveckling är snart ett faktum. Verksamheten får nu inriktas på att
rädda vad som räddas kan ur de byggnader som står i tur att antändas. Mot kvällen har större delen av staden lagts i aska
(bild 1; Olofsson 1972, 1 ff.).

Kopparslagare Häggströms gård
Kopparslagare Per Adam Häggström (1849-1903) är en av de
många fastighetsägare som drabbas. Den häggströmska gården
med kopparslageriet är belägen på tomt nr 141b vid Stora Nygatan i det stadsplanerade områdets nordöstra del (bild 2).
Här hade Adams far, Nils Häggström (1815-1882), bosatt

Bild 1. Vy från Umeälvens södra sida och mot nordost. Till vänster platsen för bryggeriet. Foto hos Västerbottens museum, Umeå: C 165a.

sig och etablerat verkstad, sedan han 1843 fått sitt mästarbrev
av kopparslagareämbetet i Härnösand och vunnit burskap
(antagits som medborgare) i sjö- och stapelstaden Umeå. Vid
den tiden sorterade nämligen kopparslageriverksamheten under ämbetet i Härnösand. Nils byggde med tiden upp ett
framgångsrikt företag, som vid hans död övertogs av sonen
Per Adam - även han mästare i yrket.
Eftersom branden uppkom i stadens sydvästra periferi, var
den häggströmska gården inte omedelbart hotad. Man hade
tid att rädda undan en hel del av inventarierna i bostadshus,
verkstad och fähus - exempelvis ett riktigt bastant salongsskåp av ekträ. Det hände, i brådskan och villervallan, att diverse föremål helt enkelt kastades ut genom dörrar och fönster. Så skedde med ett plåtmynt, som då råkade hamna med
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Umeälven
Bild 2. Den häggströmska gården med kopparslageriet på tomt nr 141b i
planutsnittets övre högra hörn. Bryggeriet i området vid Renmarksbäckens utlopp i älven. Karta öfver Umeå stads planlagda område 1881.

ena hörnet snett ner i gaturummets sandmark. Hela plåten i
övrigt smälte i den intensiva hetta som utvecklades, när områdets byggnader fattat eld och brann ner till grunden
(bild 3). Detta känner vi till, eftersom Per Adams släkting Leonard Bygdén (1844-1929) genom arv så småningom blev ägare till föremålet och även gjorde en kortfattad anteckning om
händelseförloppet. Leonard förde nämligen katalog över sin
samling av antikviteter och kuriosa; i denna finner vi följande
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Bild 3. Det till större delen nedsmälta plåtmyntet. Foto: Stellan Wengelin, Västerbottens museum: C 3192: 2.

upplysning: "Plåtmynt 1728 till större delen nedsmält vid
Umeå stads brand 1888 då det utkastades slog ned i gatan
delvis och till denna del blev oskadat medan övre delen smälte" (Antiquitets & curiositets-katalog, nr 54).

Plåtmyntet
Stämpeln på det intakta hörnpartiet visar tydligt det bekanta
motivet krönt FRS och med årtalet 1728 (bild 4). Bokstäverna
står för regenten - Fredrik I. Under 1728 präglades i Avesta plåtar i valörerna 4 , 2 , 1 och Vi daler. Den efter branden tillvaratagna smältan väger 2025 g, varför det är fråga om återstoden av en
4-daler. Ett antal helt bevarade exemplar av den närmast lägre
nominalen - 2-dalern - väger nämligen i medeltal 1494 g (Tingström 1986,105). Kopparstycket innehåller således inte all den
metall som ursprungligen ingick i plåtmyntet; smärre smältor,
som råkat hamna separat i marken, kanske inte ens upptäcktes i
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Bild4. Stämpeln på det intakta hörnet; krönt FRS och årtalet 1728. Stämpeln mäter i naturlig storlek 40 mm i diameter. Foto: Stellan Wengelin,
Västerbottens museum: C 3192: 9.

bråten efter branden eller bedömdes inte vara mödan värt att
rota fram och samla ihop.

Slutord
1777 upphörde plåtmynt att vara lagligt betalningsmedel (Tingström 1986, 52 ff.). Därefter värderades de utifrån vikt och
marknadspriset på koppar och kunde utan vidare användas
som råmaterial för tillverkning av kopparkärl och liknande just sådan verksamhet som bedrevs i det häggströmska företaget. Det är emellertid tänkbart att Per Adam uppskattat 4-dalern som antikvitet och samlarobjekt, eftersom plåten vid tiden
för branden antagligen förvarades i det till Stora Nygatan direkt
angränsande bostadshuset.
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D e t till större delen n e d s m ä l t a p l å t m y n t e t s k ä n k e r d e n n u tida b e t r a k t a r e n en f o r m av direkt k o n t a k t m e d d e n katastrofala b r a n d e n 1888 och är på så sätt rätt m ä r k l i g t och ur kulturhistorisk s y n p u n k t naturligtvis värdefullt. -

Föremålet

är

ä n n u denna d a g i familjen H ä g g s t r ö m s ä g o ( H u g g e r t 2007).
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Samer och blondiner
Mantegazza i Lappland

Paolo Mantegazza
Det går inte att säga att italienarna har varit viktiga för spridningen av kunskap om Lappland och samerna i världen i förgången tid. (Nencioni 2008) Dels var de som försökte informera
mycket få, dels var det de berättade och lämnade i skrift efter sig
i allmänhet inte relevant. Det fanns dock två undantag: Acerbi
och Mantegazza.
Giuseppe Acerbi (1773-1846) var journalist och diplomat
och framför allt en väldigt nyfiken människa. Han besökte
Lappland mellan 1798 och 1799. Därefter åkte han till England, och där publicerade han Travels through Szveden, Finland
and Lapland, to the North Cape in the Years 1798 and 1799 (Acerbi
1802). Boken har stora brister. Den är ytlig, grov, skarp i värderingarna. Men den har också sina fördelar, den är informativ, kvick, fantasifull, och även underhållande. Texten, som på
sin tid hade stor framgång också kommersiellt har bidragit
lite till kunskapen om Lappland. Om inte annat så har Acerbis skildring tvingat en del svenskar och tyskar att skriva sin
egen version av norra Skandinavien för att argumentera mot
Acerbi.
Historien om Paolo Mantegazza (1831-1910) är en helt annan. Mantegazza var läkare, professor i patologi vid olika italienska universitet, initiativtagare till studier i antropologi i
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Italien och kan säkert inte anklagas för ytlighet. Hans Studi
antropología sui Lapponi di Paolo Mantegazza e Stephen Sommier
('Antropologiska studier om samerna av Paolo Mantegazza
och Stephen Sommier') är seriös och strikt vetenskaplig forskning (Mantegazza e Sommier 1880). Den består av en stor
samling fotografier av samtida samer tillsammans med tabeller som visar relevanta antropometriska mått. Verket innehåller dessutom fotografier av skelett och skallar. Mantegazzas
slutsatser bekräftar samernas asiatiska ursprung, som man
vid denna tid trodde på. Det kan noteras att undersökningen
inte innehåller någon absolut nyhet i forskningen om samerna, men det är ändå en anmärkningsvärd undersökning.
Fram till 1879 hade samerna endast i liten utsträckning blivit
fotograferade och fotografier kopplade till vetenskaplig forskning var någonting nytt. Verket kom ut på italienska, och detta bidrog till spridning av information i den italienska vetenskapliga miljön, där man kunde franska men hade dåliga
kunskaper i engelska och ännu mindre i tyska. Tyska var det
språk på vilket de största studierna om samerna tidigare hade
publicerats.
Men varför kom Mantegazza upp till Lappland, han som
personligen föredrog ett varmt klimat och länge hade varit
bosatt i Brasilien och Indien? Man kan säga att det var hans
vän Stephen (eller Stefan) Sommier (1848-1922) som nästan
bokstavligen drog dit honom. Sommier var också vetenskapsman men han älskade kallt klimat och bergsklättring så mycket att han var en av de mest aktiva medlemmarna i den italienska alpinistklubben. Stephen Sommier hade varit i
Lappland 1878 och återvände dit med Mantegazza sommaren
1879 och under åren 1884-85 var han där tillsammans med en
annan vän, Cini, med vilken han även gjorde en lång resa i
Kaukasus.
Under den resa, som Mantegazza och Sommier gjorde tillsammans 1879, ville de mäta och fotografera samer. Om den
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här tiden kan man, om man så vill, säga att den var en "glödande antropometrisk period" inom europeisk och amerikansk vetenskap. Tidens forskning satte stor vikt vid mätningar av kroppen, speciellt skallen, och från dessa mätningar
förväntade man sig sedan svar på de stora frågorna. När det
gällde folkstammar sökte man genom mätningen av huvud,
armar och ben det geografiska ursprunget och sociala egenskaper. För enskilda individer skapade man hypoteser om
samband mellan den fysiska och den moraliska utvecklingen.
Just inom det sistnämnda området var det en italienare, Cesare Lombroso, som bidrog med ett för den tiden avgörande
verk (Gibson 2002, Guarnieri 2009). Naturligtvis har vetenskapen idag andra riktlinjer, men då hävdade man en nära
koppling mellan det fysiska utseendet och det etiska beteendet.
När den första tekniken för att framkalla foton utvecklades,
tyckte många att fotografier kunde vara ett viktigt sätt att
komplettera antropometriska mätningar, och vi kan vara ganska säkra på att Sommier övertygade Mantegazza, som bland
annat var passionerad fotograf, om att han borde fotografera
samer. Därav kom nog beslutet att tillbringa sommaren i
Lappland.
Resan norrut gick med tåg genom Italien, Österrike, Tyskland och Danmark. Därefter fortsatte Sommier och Mantegazza med båt och anslöt sig till ett dussintal turister - varav
få var italienare - som tog en semester längs fjordarna i Norge
i en vecka eller femton dagar. De två vännerna gjorde dock
inte en normal turistresa. Bland annat tog de sig till en sällan
besökt sameby (mer därom nedan). De ankom till Tromsö den
25 juni, hyrde ett rum och började fotografera och mäta de samer som farms i staden och de som kom från omgivningarna,
lockade av ryktet att någon betalade en krona till den som lät
sig fotograferas (Sommier 1991, 14). Mantegazza och Sommier begränsade sig inte till fotografering. De besökte kyrkogår-
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dar för att söka skallar, och de förde även bort ett helt skelett
av en same (Mantegazza 1879, 402-403).
Mantegazza, som inte tycks ha varit någon reserverad människa, inte ens när han skrev, har publicerat en hel del om sina
erfarenheter i Skandinavien. Utöver den ovan nämnda Studi
antropologici sui Lapponi finns det några artiklar i Archivio per
VAntropologia e l'etnologin, en tidskrift som Mantegazza själv
grundade och redigerade (Mantegazza 1880, 173-176, Mantegazza, Giglioli, Fricken & Sommier 1883, 109-114), och en annan mycket spridd text av Mantegazza (1881). Om vi också
räknar in Sommiers publikationer (Sommier 1886a, 1886b,
1887a, 1887b, 215-257, 1888, 117-157, 1991) då är vi väl informerade om den här resan.

"Giornale della mia vita" ('Mitt livs dagbok')
Ändå återstår några frågetecken kring Mantegazzas skandinaviska resa. Vi vet till exempel inte varför han plötsligt lämnade
Sommier att ensam ta fotografierna och själv i all hast återvände
till Florens. Dessutom vet vi visserligen vilket intryck Mantegazza hade av samerna, men inte vad han ansåg om Norge och
Sverige och deras invånare.
Svar på sådana frågor kan finnas i "Giornale della mia vita"
('Mitt livs dagbok'). Det är en dagbok som nu finns på Monzas Stadsbibliotek (Maa-A-15). Det handlar om 62 volymer,
som Mantegazza noggrant sammanställde, en för varje år
med början 1848 (Millefiori 2002, 135-142). Dessa volymer innehåller en dagbok, som förts nästan dagligen, plus en del
klipp från tidningsartiklar, telegram, brev riktade till honom
och dödsannonser. Ett exempel på det sistnämnda är dödsannonsen för Philip Pariatore, en italiensk naturforskare som varit i Lappland cirka tjugo år före Mantegazza. Volym nr 32 innehåller resan till Lappland, alltså år 1879, och då jag i denna
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artikel hänvisar till detta verk är det alltid till den volymen.
I "Il Giornale della mia vita" möter vi bilden av en exakt,
t.o.m. pedantisk man, mycket sträng mot sig själv. I början av
varje år skrev han in de ekonomiska beräkningarna av sina
inkomster (från undervisning, verksamhet som läkare osv.)
och utgifter (för hushållet och familjen, resor, osv.). Dessa anteckningar följdes sedan av en slutlig ekonomisk beräkning. I
början av varje månad firms något som Mantegazza kallar
"pagina santa" alltså 'den heliga sidan' med en förteckning
över månadens plikter i form av imperativ av typen: 'Du skall
arbeta minst 72 timmar i veckan med att skriva "Patologia del
dolore"' ('smärtans patologi'), och 'tålamod och lugn i familjen'. Därefter följer en "Rendiconto" ('Redogörelse') med två
listor, en kallad 'det goda' och en kallad 'det onda'. Därefter
finns det en sida för 'system' som är ett projekt om hur man
kan dela upp månadens dagar: väckning, förmiddagsarbete,
sedan eftermiddagsarbeten osv. Slutligen följer den egentliga
dagboken, där händelser tas upp. Den förs nästan dagligen
med mycket detaljerade kommentarer: 'Jag går upp vid 8 ...;
föreläsningar på universitetet ... besök fru Toscanelli ... promenad ...'.

Il

Fanfulla

En annan källa till information om resan till Lappland, som offentliggjordes men nu tycks glömd, består av sex artiklar som
Mantegazza skickade från Skandinavien till tidningen II Fanfulla mellan den 19 juni och 17 juli år 1879, plus en sjunde artikel
med titeln 'Minnen från Lappland', skriven i Italien den 11 januari 1880.
Tidningen II Fanfulla var förr i tiden en ganska populär tidning, grundad av en prominent journalist, Ferdinando Martini. Tidningens första publikationer utkom i januari 1870 i Flo-
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rens, men snart överfördes utgivningen till Rom. Den
upphörde 1899. På söndagar publicerades ett supplement kallat II Fanfulla della domenica ('Söndags-Fanfullan'), som publicerades fram till 1919 och i vilken många författare var medarbetare, bland andra Verga, D'Annunzio och en av de första
kvinnliga italienska journalisterna, Marchesa Colombi (Castronovo 1979, 34). För dem som inte känner till den italienska
historien i dess detaljer återges här kort bakgrunden till benämningen "Fanfulla". En man vid namn Bartolomeo Tito
Alon (1477-1525) föddes i Lodi och kallades "Fanfulla" (som
betyder "den modige") för att han var en hjälte och legosoldat, som hade börjat sin karriär i de nedre rangerna men tack
vare sin skicklighet och sitt mod hade stigit högst upp i den
militära hierarkin. De italienska nationalisterna och patrioterna på 1800-talet beslutade att Fanfulla hade varit en förkämpe
för självständighet, en profet för nationell enhet osv. Ödet att i
efterhand upphöjas på detta sätt delar han med många andra
italienare, den främste av dem Dante.
På 1800-talet hade många idrottsföreningar, klubbar av pigga unga pojkar, valt att kalla sig Fanfulla och detta namn var
också väl lämpat för en tidning som ville vara krigisk, satirisk
och polemisk. Faktum är att tidningen var en typisk liberal-demokratisk tidning på den tiden. Fienderna var klerikalism, antisemitism, Italiens sociala underutveckling och så
vidare. I de flesta debatterna kämpade II Fanfulla mot dåtidens politiska korruption och brottslighet i Neapel och skrev:
'Det finns en plåga i Italien: byråkratin' (11 Fanfulla måndag
21 juli 1879, s. 1, kolumn 1, Arslan 1981).
Vi ska alltså följa Mantegazza i Lappland genom att läsa
"Giornale della mia vita" som inte var skriven för publicering, och de sju brev som han har skrivit till II Fanfulla och om
vilka han själv säger att de skrivits 'med blyerts och inte med
penna [...] så kanske läsaren kommer att tycka att de är för lätta' (Mantegazza "Lettere dal Nord", Il Fanfulla, 19 juni 1879).
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'Du skall resa till Lappland'
På 'den heliga sidan' för maj (1879) finns som nummer fem uppmaningen 'Du skall resa till Lappland'. Från och med denna
sida och från det som man kan utläsa i fortsättningen går det att
dra slutsatsen att Mantegazza inte var så glad över tanken på att
resa till Norden. Naturligtvis låg det en del positivt i planen,
t.ex. att få resa i sällskap med en vän och nöjet att få fotografera
och skriva ett vetenskapligt verk, men det gällde att besöka ett
kallt ställe. Det måste ha försiggått diskussioner mellan honom
och Sommier. Vem vet vart Sommier egentligen ville dra iväg
med honom, kanske till Sibirien och Kaukasus. Dit reste Sommier några år senare. Mantegazza tycks ha bromsat honom:
'trots Sommiers sjukdom har jag bestämt att bara resa till Lappland' (Maa-A-15, 75). Sommiers passion för resor mot norr definieras av Mantegazza som 'en sjuka'.

Köpenhamn och Christiania
Oberoende av hur hög grad av frivillighet det låg i Mantegazzas
resa norrut, så skrev han i alla fall ett första brev fyllt av entusiasm. Med rubriken 'Köpenhamn den 1 juni' publicerades på
första sidan i II Fanfulla torsdag den 19 juni 1879 hans första artikel från norr. Den konstaterar att 'ögat som vant sig vid Italiens
uttorkade och kala mark doppar sig i obegränsade grönområden', men också att örat vilar 'här, även i storstäder, klockorna
ringer inte, hundarna skäller inte, tidningsförsäljarna skriker
inte, rännstensungarna svär inte'. Atmosfären var tyst och lugn.
'Känslor av renhet och värdighet. I Köpenhamn har jag inte sett
en trashank på gatorna, slitna och smutsiga rackare existerar
inte, smutsiga arbetare med delar av sin klädsel borta finns inte;
varje man och varje kvinna har ett anständig och rent uppträdande, i butikerna måste man ta av hatten; på många ställen får
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man inte röka; det finns stor ordning överallt. Du känner alltså
att du lever i ett sunt samhälle.' På denna punkt dyker ett av de
främsta av Mantegazzas intressen upp. Han skriver något kryptiskt att 'i Italien har vi alltför många svarta lövverk', medan du
här i Köpenhamn kan 'simma i lugn sjö i blonda hår' och tycks
därmed mena att det i Italien var alltför gott om mörkhåriga
flickor, medan man i Skandinavien kan simma i ett hav av blondiner. En fjärdedel av artikeln går åt till att beskriva dessa 'Evas
döttrar'. Mantegazza var faktiskt särskilt känslig för kvinnlig
charm och mer specifikt för sex. Utan att gå in på detaljer kan
här avslöjas, att han använder sin dagbok till att "bikta sig" och
ofta känner sig skamsen och skyldig till otukt, 'syndar mot det
sjätte budet' och så vidare. Det kan låta paradoxalt, men på 'månadens sida', den som är bestämd för förslag och budgetar, skriver Mantegazza för den period han tillbringade i Skandinavien
'helt kysk' och vi kan föreställa oss hur mycket det kostat honom (Dossi, 1964, 561-562).
Det andra brevet, skrivet från Stockholm den 5 juni och
publicerat i II Fanfulla den 23 juni, beskriver Sverige och är om möjligt - ännu mer entusiastiskt än det första. Han talar
t.o.m. om 'beundran' för naturen, 'extas', 'glädje' och konstaterar att ordförrådet i det italienska språket inte räcker till för
att beskriva Sveriges skönhet. 'Kusten är överallt böjlig och
rundad, t.o.m. vällustig med mjuk ondulering som en kvinnas kropp. Lummig med träd och björkar.' Sedan kommer
han in på sex igen, fast genom metaforer. I Trollhättan vill
Mantegazza se vattenfallet vid "Gotagelo" [sie] och väljer en
guide, 'guiden nr. 12', 'den älskligaste och mest naiva kille jag
någonsin har sett'. Och vidare skriver han: 'De övriga elva ciceronerna var hans kompanjoner vid stationen, men när de
såg att de inte blev valda som vår guide, hälsade de vänligt
på oss, utan att ens inleda en förbannelse mot himlen eller slå
till den lyckliga konkurrenten. Vilken skillnad mellan de
numrerade guiderna i "Tralhettan" [sie] och våra som inte bär
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nummer på huven, men så ofta är oförskämda, brutala och
outhärdliga'. Och sedan handlar det om kvinnor igen: 'Vid
varje ångloksstation kommer blonda unga flickor med sina
alltid rena, söta ansikten och erbjuder liljekonvaljer, pingstliljor och liljebuketter och de presenterar dem utan att tala, insistera, och de nöjer sig med ett öre, kanske ingenting. Hur
vackra och fina de är i sin tystnad! Jag kände att det var själva
naturen som erbjuder oss blommor genom de små nymferna
som inte var av denna värld.' Brevet slutar på följande sätt:
'Oh, lyckliga älskare, som önskar ett mer fräscht och lugnt bo
för att njuta av er första kärlek, kom till det gröna Sverige och
kyss varandra vid stranden av sjöar, i vilka jag har förälskat
mig. Och nu farväl för idag.' Vi befinner oss verkligen i en
idyllisk atmosfär, med nymfer och första kyssar. Det kommer
dock inte att fortsätta att vara så hela tiden.
Det tredje brevet från Stockholm inkom den 4 juni och
publicerades den 27 juni i II Fanfulla. Artikeln är fortfarande
dedicerad till Stockholm men kommentarerna är inte särskilt
originella. Den koncentrerar sig nämligen på beskrivningen
av den germanska rasen, som definieras av Mantegazza som
'skandisk': 'feta människor, blonda, robusta, starka, som visar
styrka och godhet; grå eller blå ögon, som inte är stora. Artiga
och gästfria.' Mantegazza fick direkta bevis på gästfriheten,
eftersom han ofta blev inbjuden till lunch här och där i
staden, bland annat hos Gustav Retzius (1842-1919), histolog
och ledamot av Svenska Akademien. Vi kan föreställa oss hur
många diskussioner mellan de två om 'brachecefaliska skallar' och 'sametyper', som måste ha ägt rum. Men Mantegazza
har inte glömt sitt favoritämne och angående det sexuella beteendet hos svenskarna säger han: 'Det sägs att svenskarna är
de franska i norr, men det sägs också om ryssarna [...] men
detta är en generalisering: en karaktär definieras inte i en mening [...] Det sägs också att sederna är ganska "fria" i Sverige,
och en del statistik visar att Stockholm, efter München, är den
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stad i Europa som har det största antalet oäkta barn. Jag vill
fortfarande hålla frågan öppen, eftersom jag har sett att beteendet hos Evas döttrar är mycket allvarligt och reserverat i
varje klass, och jag har inte funnit några hetärer, som i många
andra städer går runt och företer oförskämda provokationer/
Det är bara att beklaga att Mantegazza inte fördjupar sig i
ämnet, vare sig här eller någon annanstans.
Det fjärde brevet är daterat i Christiania (Oslo) den 11 juni,
men utarbetat på det fartyg som de reser med mot Lappland
sedan de lämnat staden. Det publicerades den 10 juli. Artikeln
är avsedd att vara en beskrivning av Christiania och Mantegazzas entusiasm från stockholmsbesöket har nu minskat
kraftigt. Visst beskriver han fortfarande landsbygden och staden med beundran: 'I Oscars slott har jag känt spänningen
som kommer från det gröna, det fräscha oändligt gröna, som
lugnar nerverna, irriterade av vår varma och blå himmel.'
Men stortingshuset är 'mer originellt än vackert' och landskapet som kan njutas från Oscars slott är 'gudomligt', men inte
mer gudomligt än i Rio de Janeiro eller Neapel.
Inte heller här saknas en hänvisning till sex. I en snabb historisk översikt nämner Mantegazza Kalmarunionen 1397 och
drottning Margaretha, som han kallar 'Nordens Semiramide'.
Den verkliga eller förmodade drottning Semiramide av Syrien, hade på medeltiden blivit en synonym till "lyxig kvinna".
Dante placerar henne i helvetet, i den andra kretsen, som är
avsedd för de vällustiga och säger att hon ändrade rikets lagstiftning så att hennes perversa sexuella tendenser blev lagliga. Giacchino Rossini har komponerat en opera med namnet
Semiramide på detta ämne, som hade en viss framgång. Men
hur var det möjligt att drottning Margaretha blev 'Nordens
Semiramide' i Mantegazzas huvud? Ett mysterium.
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"Lapponia"
I det femte brevet är stackars Mantegazza nära ett fysiskt och
psykiskt sammanbrott. Brevet skrivs från Röros och är daterat
den 29 juni. Det publicerades som artikel den 15 juli.
I Christiania hade Mantegazza lärt sig av professor Friis,
expert på samisk kultur, att några samer, 'de mest rena av rasen', bodde i Rörosfjällen. Alltså måste han åka dit. Själva Röros är deprimerande skriver han: 'platsen är ledsen och dämpar mitt hjärta [...] inga träd, nästan ödemark, med resterna
av glaciärer här och där, runt omkring illa utformade berg [...]
små [...] och grå [...] rök och ångor av svavel överallt'. Från
Röros till ett ställe som Mantegazza kallar "Tormo" kan man,
på gott och ont, åka med en gigg, men därifrån och framåt var
man tvungen att fortsätta till häst 'för att dra med den tunga
fotoutrustningen så gott vi kunde för att göra porträtt av samer av CEjung [sic]. Man klättrade och klättrade uppåt, hela
tiden under ett motbjudande regn.' Mantegazza och Sommier
klarade natten på något sätt i en kåta och nästa dag var de
åter på väg. Men Mantegazza har nu beslutat sig: 'Den käraste herr Sommier, som har tröstat mig under resornas hårdhet,
kommer att fortsätta min forskning om samerna, när jag kommer att vara tvungen att lämna Lappland och fly till Rimini.'
Vi kan undra vad som föranleder formuleringen 'jag kommer
att vara tvungen'. Vi kan föreställa oss ett ev. tidigare avtal,
men i "Giornale della mia vita" finns det ingen anteckning
om ett sådant. Det är mer sannolikt att Mantegazza hade
märkt att han måste lämna Lappland, helt enkelt därför att
han inte klarade mer. Uttrycket 'att fly' lämnar inte något tvivel om vad han önskade sig. Under tiden fortsätter resan: 'Resans svårigheter växer med varje steg [...]. Det regnade och
det var kallt; dessutom finns en tystnad omkring oss som är
kallare än snö, men på andra sidan sjön fanns det samer och
man drar fram med stor resignation.' Nu kan de inte längre
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rida på hästarna och måste gå till fots 'och då mina fötter är
frusna på grund av snön, eftersom man sjunker ner i förrädisk torv då man glider längs klipporna [...] och jag svettas inifrån och blir dränkt av regn utifrån, stannade jag en stund för
att tänka på mitt Florens, mitt vackra Florens, som vid samma
tidpunkt sken i gyllene strålar av sin balsamiska luft.'
Slutligen kommer sällskapet fram till samerna. I brevet till
tidningen gör Mantegazza några kommentarer, som kommer
att upprepas och utvidgas i Un viaggio in Lapponia colVamico
Stephen Sommier (Mantegazza 1881). Han är entusiastisk över
att få observera dessa människor som är på efterkälken i den
mänskliga utvecklingen men beslutna - något som Mantegazza är övertygad om - att återhämta den förlorade tiden.
Mantegazza visar beundran för det enkla, vänliga och gästfria, allt inramat av 'vild poesi och underbar gästfrihet'. Det
enda problemet är samernas dåliga hygien, som ledde till att
han ibland kastade upp p.g.a. av de hygienförhållanden, i vilka han var tvungen att äta renkött och dricka kaffe.
Men vår Mantegazza glömmer inte att han är en antropolog. Han gick faktiskt in i ett tält hos en familj och försökte genom byteshandel få något samisk föremål att ta hem till det
antropologiska museum i Florens som han grundat. Han erbjuder en artonårig flicka en sax och får i gengäld en lock av
hennes hår: 'det mest underliga av allt var bytet av en jätteblond hårlock mot en elegant engelsk sax. Den unga Eva
var förälskad i saxen och när hon hade fått den, öppnade hon
den, stängde, rullade den mellan händerna, visade den för
småsystrarna och skrattade och skrattade, varvid hon visade
sina vita tänder hopbitna mot varandra. Den flickan var naiv,
var rörlig, doftade av en vild skönhet. Med sina blå ögon, sitt
blonda hår, med sin lilla näsvisa näsa, med sina utskjutande
kindben, med sin fräscha hy, de långa ögonbrynen, med sina
små fötter och små händer, hade hon alla farliga förförelser
som kan finnas i en lantlig och besk frukt från Norge.'
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Den här episoden, som inte är rapporterad i Un viaggio in
Lapponia coWamico Stephen Sommier (Mantegazza 1881), stimulerar till några frågor och funderingar. Experterna i antropologi kan kanske svara, men hur är det möjligt att hitta en blond
flicka med blå ögon inom 'den renaste typen av den samiska
rasen'? Lyckligtvis är 2000-talets människor skeptiska mot rasbiologiska kategoriseringar, men Mantegazza var övertygad
om att raserna var skilda och väl definierade, och alla som
ditintills hade beskrivit samerna, inklusive Mantegazza själv,
försäkrade att de hade mörkt hår och mörka ögon. Varifrån
dyker en blond och blåögd sameflicka upp? Var hon kanske
en norsk flicka som hade hamnat hos samerna? Var hon en
produkt av ett norskt-samiskt blandäktenskap? Kan Mantegazzas passion för blonda nymfer ha spelat honom ett spratt?
Resan går nu mot sitt slut, eller snarare är Mantegazzas uthållighet nu slut. Han och vännen Sommier arbetar hårt för
projektet. I "Giornale della mia vita" kan man den 26 juni läsa
'hela dagen går åt att ta bilder av samer av båda könen och
vidta antropologiska mätningar' (Maa-A-15, 139). Men det
sjätte brevet, skrivet från Tromsö den 29 juni och publicerat
den 17 juli, är en enda klagan. Åtta gånger av tio ser man inte
midnattssolen p.g.a. moln. Naturligtvis är det en vacker syn,
när man ser den, men trots allt är solen som man ser på det
sättet lik en brasiliansk topas. Även fjordarna runt omkring
påminner om vikarna runt Rio de Janeiro. Slutligen har den
ljusa natten sina nackdelar: 'när ni ser solen dygnet runt varje
dag, då börjar ni att längta efter de vänliga skuggor som ger
ögon och nerver och hjärta vila ... Här förföljer ljuset dig alltid
och husen är fulla av fönster utan persienner, utan flygeldörrar, så du baddas i solen varje timme, varje minut, dygnet
runt... sömn försvinner och med sömnen också nervfriden.'
Den 11 juni hade Mantegazza skrivit att den varma blå
himlen i Italien irriterar nerverna. Arton dagar senare är det
raka motsatsen, den norra himlen irriterar nerverna.
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Det finns troligen ett klimatproblem inbäddat i resonemanget. Mantegazza var säkert väderkänslig och blev i så fall
lätt påverkad av klimatet. Faktum är att varje sida i dagboken
"Giornale della mia vita" börjar med en högtidlig information, med större bokstäver än resten av texten, om väderförhållandena och hur dessa förändrades under dagen. Till exempel '11 juni onsdag, lugnt', '15 juni söndag: moln, regn,
disigt' (Maa-A-15, passim). Men oftast är problemet temperaturen. Naturligtvis är dagbokens alla klimatomdömen subjektiva, men just därför är det betydelsefullt att Mantegazza den
29 juni skriver 'Mycket kallt. På kvällen +5' (Maa-A-15,139).
Maten slutligen! Fram till i slutet på juni hade Mantegazza
inte klagat, men i "Giornale della mia vita" den 29 juni skriver han: 'Norsk middag - lax - [oläsligt ord] norskt och konstigt sätt att äta. Vi återvänder till staden till fots och jag är helt
slut i kroppen utan att veta varför och går till sängs utan att
vara sömnig. Den norska middagen är inte gjord för mig'
(Maa-A-15, 141-142).

Återkomst
Vi har kommit till epilogen. Sommier stannade i Tromsö för att
fotografera samer, men redan den 4 juli är Mantegazza i Christiania. På den 'heliga sidan' i "Giornale della mia vita", den som
står i början av månaden med uppmaningarna för juli, kan vi
läsa: '1. Du skall tillbaka från Lappland till Florens med största
möjliga hastighet' (Maa-A-15, 147). I "månadens rapport" för
juli under rubriken 'det goda' skriver han: '1. återkommen från
Lappland på 10 dagar' (Maa-A-15,149).
Anteckningarna i "Giornale della mia vita" slutar i Christiania den 4 juli och börjar igen först i augusti i Rimini. I sin
brådska att åka tillbaka och njuta av den italienska solen har
Mantegazza inte skrivit något i dagboken under nästan en
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månad! De blonda nymferna i norr har fått ge vika för
värmen i söder!
Den 11 januari 1890 publicerar 11 Fanfulla den sjunde och
sista artikeln från Mantegazza i Lappland, kallad I Lapponi a
Kautokeino ("Kautokenios samer") och skriven sex månader
efter hans återkomst till Italien. I den här artikeln - innan en
allmän rapport om resan till Lappland ännu givits - beskriver
Mantegazza färden från Bossekop till Kautokeino för att samla skallar från en samisk kyrkogård. Numera vet vi någonting
om Mantegazza och vi kan i förväg föreställa oss hur resan
beskrivs. De vandrar i ett 'ödelagt land', 'stue', som Mantegazza kallar stugan, är obeboelig, maten är dålig och myggorna plågar, medan vädret bestod av bara regn och kyla. I
Mantegazzas rapport ingår i alla fall beskrivningar av Kautokeinos samer och han försöker skilja dem från dem han hittills sett i Tromsö. Enligt Mantegazza är samerna i Kautokeino
större och tyngre och det finns även en del feta. De är friska,
de börjar arbeta när de är 16 år och det finns de som är 80 år
och fortfarande arbetar. 'Jag hittade bland dem långa män
med typiskt mongoliska drag, du kan råka träffa vissa flickor,
som, även om deras ansikten fortfarande ser typiskt samiska
ut, har runda former och är klädda i europeisk stil, är rena
och kan kallas ganska snygga.' Mantegazza har nu definitivt
ändrat sig. T början var samerna Evas döttrar, blonda med blå
ögon. Nu kan man i bästa fall finna några som kan vara 'ganska snygga' på villkor att de är rena och anständigt klädda. I
övrigt är beskrivningen av Kautokeinos samer konventionell,
de sägs leva främst tack vare renarna, ha mycket litet jordbruk, sällan åka till marknader för att utbyta varor, knivar och
kläder.
Det finns en konstig anmärkning om religion. Här måste vi
komma ihåg att Mantegazza är ateist och antiklerikal och anser att kyrkor, särskilt den katolska kyrkan, spelar en negativ
roll i samhällsutvecklingen. I sin Un viaggio in Lapponia con
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l'amico Sommier hade Mantegazza förklarat att samerna inte är
särskilt intresserade av religion (Mantegazza, 1881, 267). Samerna hade ju otvivelaktigt sin religion, men uttalandet är ett
tydligt tecken på religionsförakt från en akademisk darwinist
som dessutom är säker på att samernas barbariska övertygelser ska försvinna med utvecklingen. Vi kan därför förmoda
att det är med glad tillfredsställelse Mantegazza ger information om laestadianismen, vilken han kan mycket litet om och
som inte intresserade honom alls, men gav honom en chans
att tala illa om religiös fanatism. 'Jag hade i Kautokeino hört
många detaljer om det berömda religiösa raseri som har invaderat samerna och som uppmuntrat dem att massakrera
Lensmand [sic], Handelmand [sic] och slå prästen som har
fört skelettet av den same, som till följd av detta dömdes för
mord, till Christiania museet. Allt detta var åstadkommet av
det nomadiska samefolket, som tydligen var övertygat om att
det hade gjort någonting som glädjer Gud. Vi måste tacka de
bofasta Samerna för att prästen, idag biskop, inte blev mördad.' För Mantegazza var det av intresse att barbariska och
ociviliserada människor (de nomadiska samerna) hade begått
grymheter i religionens namn och mer avancerade och civiliserade människor (bofasta samer) hade förhindrat allvarligare konsekvenser.
Några kommentarer om utbildning är de sista anteckningarna som Mantegazza gör om samerna i Kautokeino. Det verkar som om regeringen gör sitt bästa för att utbilda de bosatta
samerna. Skolan, som har två lärare, är obligatorisk och öppen året runt, ibland ansluter sig några nomadiska samers
barn till de bofasta samernas barn. Dessutom finns det en
tredje lärare som vandrar från sameläger till sameläger för att
undervisa barnen. Resultatet är att de unga samerna läser och
skriver på sitt eget språk, men alla försök att lära dem norska
har visat sig vara värdelösa.
Slutligen säger Mantegazza: 'Den klokaste same som jag
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har sett är en före detta skollärare, numera pensionerad, som
lever i Elvebacken hos den katolska missionen, för vilken
hans fru är proselyt (däremot ville han själv inte konvertera).
Han begriper lite tyska och lite engelska, intresserar sig för
många olika frågor, har läst mycket, och jag fick veta av honom att det finns en bra beskrivning av Elvebacken - med
geologiska betänkanden - som de Buch har gjort. Han har försäkrat mig att han är av rent samisk ursprung och med tanke
på typen kan det stämma, även om han har skägg på kinderna. Han har suttit en viss tid på ett mentalsjukhus i Trondhjem och han säger att då och då visar han tecken på galenskap. Detta fick mig att tänka att, när man vill lägga för
många saker i ett kärl som är för litet, kan kärlet spricka.'
Förmodligen behöver vi inte ta det ovan citerade uttalandet
av Mantegazza på alltför stort allvar, kanske var det bara ett
skämt skrivet för en tidning som 11 Fanfulla. Men man kan
koppla detta uttalande till ett tidigare, nämligen påståendet
att samebarn inte lär sig mycket. Då kan vi komma fram till
att Mantegazzas ursprungliga entusiasm för samerna och för
deras förmåga att utvecklas har försvagats kraftigt. Men kanske ville Mantegazza bara skämta om Elvebackens "bykloke",
och det faktum att samebarn inte lär sig norska betyder inte
att de inte är intelligenta. Bara lära sig läsa och skriva på sitt
eget språk är i Mantegazzas evolutionära doktrin etLsiort steg
framåt på vägen mot civilisation. Till hans försvar bör noteras
att när han skriver Studi antropología sui Lapponi di Paolo Mantegazza e Stephen Sommier är Mantagazzas text exemplarisk beträffande analytisk stränghet och opartiskhet i sina värderingar. För en publikation som II Fanfulla kunde han skriva med
större frihet.
Mantegazza minns med glädje när de lämnade Kautokeinos platå: 'komna tillbaka hyllade vi den första växten med
samma glädje som en beduin välkomnar den första palmen.'
Den slutliga budgeten för resan till Lappland sammanfattas
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av Mantegazza själv så här: 'Om du frågar mig om jag är glad
att jag har varit där då svarar jag: javisst. Men ännu gladare är
jag för att jag har kommit tillbaka.'
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BERT MÅRALD

Periferin i centrum
Att kombinera mikro- och makrohistoria är ett beprövat sätt att
väcka intresse för det förflutna. Om en trakt sätts in i en vidare
kontext skapas en lokal identitet av djupare slag. Ingen ort låter
sig förstås om den inte relateras till omvärlden. Omvänt gäller
att den större historien helst bör exemplifieras utifrån något
närliggande. Detta är lätt sagt, svårare att realisera. Till dem
som nyligen prövat receptet hör Uno Westerlund, en uppsalahistoriker, som 1973 disputerade på Borgarsamhällets upplösning
och självstyrelsens utveckling i Nyköping 1810-1880. Yrkesverksam blev han sedan inom TCO med huvudsaklig inriktning på
utbildningsfrågor, delvis inom ramen för EU. Han har även närt
ett speciellt intresse för Tyskland, om vars historia han publicerat Tyskland mitt i Europa. Då han närmade sig pensionsåldern
gav han sig i kast med sin uppväxtmiljö i Manjärv, inte långt
från Storforsen och Vidsel i Pite älvdal. Efter att ha axlat redaktörskapet för Manjärv 500 är, utgiven av byaföreningen år 2004,
har Westerlund känt ett behov att vidga perspektivet. Han har
inte bara velat famna Älvsbyns kommun, Pite älvdal och Norrbottens vidsträckta län. I sin på Carlssons förlag utgivna En
svensk historia frän periferin. Med Pite älvdal, Älvsbyns kommun och
Manjärv i centrum har han frestats ta med hela landet. Dock har
han inte velat gå så långt som i det pedagogiska projektet Mörbylånga och världen. Den uppgift han tagit på sig, att skriva lokal
och nationell historia på en gång, är vansklig nog. Fördelen med
det originella greppet att presentera hela landets historia utifrån ett Pite älvdalsperspektiv, med Manjärv i särskilt fokus, är
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att den minimerar risken att hamna i provinsialismens träsk.
Sättet att koppla en specifik trakt i periferin till den allmänna svenska historien är inte oprövad. Kjell Lundholm, även
han med rötter i pitebygden, har länge arbetat i den andan.
Westerlunds bestickande tanke är att läsaren skall förses med
dubbelt seende, "nerifrån riket" och "uppåt marka". Förhoppningen är att perspektiven skall integreras samtidigt som
författaren kan tillåta sig att anslå en personlig ton, då hembygden berörs. Här kan Westerlund gå ner på individnivå,
vilket ger känsla och närhet till skeendet. Framställningen
börjar redan 5 000 år före Kristus, då det råkat slumpa sig att
Nordens äldsta hittade grav ligger i just Manjärv. Klokt inskärper Westerlund att detta inte har med Sverige att göra, en
nation som formas under tidig medeltid. Våra arkeologiska
fynd låter sig inte kopplas till någon specifik folkgrupp.
Vissa historiska brytpunkter sätts under särskild lupp. Åt
norr gick kristen mission och nationsbyggande hand i hand.
Konkurrerande parter var det katolska Sverige och det grekiskortodoxa Novgorod. Ett försök till gränsläggning gjordes
genom Nöteborgsfreden 1323, diffust utstakad och länge omtvistad. Här spekulerar Westerlund kring vad som kunnat ske
om det inte varit Sverige i embryonalt stadium utan istället
Novgorod som expanderat norrut. Från denna tid blir mälardalsperspektivet dominerande, naturligt utifrån Stockholms
strategiska placering, centralt mellan gränsfästningarna Älvsborg och Viborg. Kommen till stormaktstiden undrar författaren om soldaterna från Västerbottens regemente, däribland
några från Manjärv, sluppit dö på slagfältet eller i fältsjuka
om Sverige aldrig slagit in på vägen att bygga sitt Dominium
Maris Baltici. Naturligtvis låter sig inte dessa kontrafaktiska
frågor besvaras men de är värda att ställa. 1809, det nyss förflutna märkesåret, då den finska riksdelen gick förlorad, blir
även väl belyst. Det var ju efter detta militära nederlag som
den svenska nationalstaten, det bernadottska lillsverige mel-
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lan Smygehuk och Karesuando, började formas. Konstruktionen av rikets historiska geografi blev inte minst genom skolundervisningen så framgångsrik att mången fortsatt leva kvar
i föreställningen att vårt land haft dessa av Gud och naturen
givna gränser sedan paleolitisk tid
Under sina uppsalastudier på 1960-talet fick Westerlund insupa att kungarnas roll borde tonas ner i vår historia. Nu sent
omsider revolterar han häremot då han låter kungalängden
ge kronologisk stadga åt sin framställning. Det gäller både
före och efter Gustav Vasas tid, då riksperspektivet blir det
dominerande. Under beskrivningen av hur vasakungen befäste sin maktställning måste han dock sticka in med upplysningen att byn Manjärv anlades, sannolikast 1537. Med sin
lättsamma stil bjuder Westerlund på nöjsam läsning. Resultatet har blivit en spänstigt skriven välmatad populär svensk
historiebok på behändiga 600 sidor, utan några spektakulära
luckor. Förutom översikt och analys rymmer texten en myckenhet av kuriosa, plus en och annan skröna. Det är inte som
weibullskt skolad källkritiker Westerlund uppträder då han
radar upp brasklappen, snapphanefejden, kulknappen, Daldansen, maskeradbalen, sängkammarregementet, konventikelplakatet, F-båten, kosackvalet, kohandeln, Engelbrektsdivisionen och ransoneringskorten. Det kan dock noteras att den
ärtsoppa som möjligen serverats Erik XIV på Örbyhus slott
1577 inte fått slinka med. I gengäld har den fiktive korsriddaren Arn stoppats in, liksom Cecilia Vasas erotiska förehavanden i Vadstena, skvaller som nog aldrig nådde Manjärv. Det
är populär historia i full potens. Westerlund knyter an till Alf
Henrikssons vällovliga ambition att rädda det anekdotiska
kulturarvet åt eftervärlden. Självfallet får även regimförändringar och paradigmskiften tillbörligt utrymme. Generellt
gäller dock att ur läsarsynpunkt mindre roande strukturella
faktorer fått stryka på foten.
Inom bokens pärmar ryms en miniversion av Alvsbyns his-
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toria, alltifrån den kolonisation av Pite älvdal, som skedde genom förläningen till riddaren Nils Abjörnsson på 1320-talet,
fram till 1948, då Älvsbyn upphöjdes till köping. Efter grundandet av Piteå stad 1621 blev landsförsamlingen med kyrkan i Öjebyn religiöst och socialt centrum för inbyggarna
uppåt älven. Det händelsedigra året 1809 tillkom en ny kapellförsamling, med kyrka och kyrkstad förlagd till Älvsbyn,
gemenligen kallad Byn, senare i turistreklamen Norrbottens
pärla. Genom byggandet av stambanan, med ett slagsmål
mellan rallare och lokalbefolkning invid Älvsbyn 1893 som
kuriös ingrediens, kom uppsvinget. Av kyrkbyn blev stationssamhälle och tätort. Genom idogt folkrörelsearbete utvecklades småningom en skötsamhetskultur som fick närmare 90
procent att rösta ja till alkoholförbud 1922. Intressant är att
observera hur efter demokratins införande de politiska sympatierna fördelades. Med 1934 års kommunalval kom de
socialistiska väljarna i majoritet. Under folkhemseran blev
Älvsbyn ett socialdemokratiskt fäste. Till dem med ursprung
här som hamnade i regering, länsresidens eller LO-borg hör
Georg Andersson, Erik Hammarsten och Per-Olof Edin.
Som synes bjuder Westerlund på ett överväldigande rikt
stoff. Och han behärskar det suveränt eftersom han följt med i
forskning och litteratur. Han är med andra ord uppdaterad.
På en gång bjuds maktanalys och pikanta detaljer. Där det sig
göra låter sker kopplingar till Manjärv med omnejd, ofta
skickligt sammanvävt. Huruvida proportionerna mellan riksoch regional historia blivit den optimala kan diskuteras. Beklagligt är att framställningen inte når fram till vår egen tid
utan avslutas kring 1950. Från tidigare föreligger dock av
Westerlunds hand den lilla skriften Frän bönhus till byagård; de
senaste femtio åren i Manjärv. Som synes täcker den endast ett
begränsat område. Det skall villigt erkännas att det inte heller
är så lätt att ge en heltäckande beskrivning av den tid som ligger oss närmast. Genom sin tidiga avslutning ändar boken i
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optimism, mitt uppe i moderniseringens och folkhemsbyggets gyllene tid. Vattenklosetten introduceras i glesbygden
och manjärvsungdomarna får längre utbildning. Gräddan av
dem når via realskolan i Älvsbyn fram till studentexamen,
varpå kan följa studier på akademisk nivå. Det var en ny erfarenhet för trakten, som tidigare bara sett en avvikare från
mönstret, nämligen Knut Lundmark från Korsträsk, student i
Luleå 1908, senare berömd astronomiprofessor i Lund.
Det senaste halvseklets avfolkningsproblematik har inte
kommit med. Inte heller har det funnits anledning att beröra
begrepp som Nordkalotten och Barentsregionen. På generell
nivå diskuteras inte heller förhållandet mellan centrum och
periferi nämnvärt. Hade Westerlund, vars liv kretsat kring polerna Mälardalen och Pite älvdal och som säkerligen reflekterat åtskilligt över obalansen i utvecklingen, gått fram till nuet,
hade han kunnat spetsa till framställningen. Det hade kanske
varit ett avsteg från den strikt objektiva historieskrivningen
att inte bara resignera inför den alltmer accentuerade sneda
befolkningsfördelningen, utan även resonera kring vilka
maktförhållanden och vilken ideologi som kan ha dikterat
utvecklingen. Våra äldre kungar var knappast några socialistiska planekonomer men de var hårdhänta rikshushållare, angelägna om att varje del av landet befolkades och skattlades.
Några reflexioner kring denna problematik hade varit på sin
plats. Historiker behöver lika lite som andra engagerade samhällsmedborgare överlåta framtidsscenariet till marknadsanalytiker, okunniga om historiska maktförhållanden. Det är
att abdikera från medborgarrollen.
Kanske bör det tilläggas att Westerlund aldrig haft till ärende att problematisera eller skriva en pamflett. Hans avsikt har
varit att sprida korrekt historisk kunskap och samtidigt få berätta och roa sina läsare. Helt får han inte denna ekvation att
gå ihop. För att berättelsen skall bära behövs någon föreställning om relationen mellan centralt och lokalt. Det finns ingen
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enkel formel, än mindre en fullödig teori för att hantera detta.
Att återvända till testuggande marxism vore inte rekommendabelt. Även den s.k. beroendeskolan fann alltför enkla svar
på frågan, varför vissa områden blivit marginaliserade. Inom
denna genre gjorde Lennart Lundmark under tidigt 70-tal i ett
annat ideologiskt klimat ett försök med debattboken Koloni i
norr. Bättre vore kanske att knyta an till begreppet influensområde. Där kan inspiration hämtas från kulturgeografen
Nils Fribergs studie Stockholm i Bottniska farvatten, som illustrerar hur både den västra och östra sidan av Bottenviken sögs
in i Stockholms maritima uppland. En passant berör Westerlund det bottniska handelstvånget men söker här ingen koppling till varför den nordliga landsdelen ekonomiskt halkat
efter. Ändå tarvas det någon förklaring till varför två tredjedelar av Sveriges yta är så glest befolkad, uppfattad som ett fritidsland för storstadsbor. De gängse förklaringarna om jordmån, klimat och långa transportvägar är otillräckliga. Ojämna
maktrelationer med därtill hörande mentala kartor är rimligare orsaker.
I äldre tid har begåvade norrlänningar via gymnasiestaden
Härnösand dragits till Uppsala och tillägnat sig centralmaktens perspektiv. Kulturellt har Norrland graviterat mot Mälardalen. Ett exempel härpå är författaren själv, som efter
realexamen i Älvsbyn tilldelades en friplats på Sigtuna Humanistiska Läroverk. Hade han varit några år yngre hade
han, för att resonera kontrafaktiskt, som student kunnat hamna vid Umeå universitet - som administratör kom han under
en senare period att tjänstgöra där. Utbildningsmässigt förblev Norrland länge ett uppland till Mälarregionen. Trots allt
knorrande har vår nordligaste landsända under långsam integration anpassat sig till dess hegemoni. Upprorsandan har varit svag i vår nordliga landsända, splittrad i många delområden, älvdal mot älvdal, vartill kommer spänningarna mellan
kust, skogsland och fjällbygd. Klart står, att Norrland, denna
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ohanterliga och fördomsalstrande benämning på ett vidsträckt och långt ifrån enhetligt område, aldrig burit på
samma rebelliska tradition som Skottland, med sitt likartade
geopolitiska läge.
Generellt gäller att stater sällan är homogena. Snarare kan
de beskrivas som konglomerat, ett lapptäcke med övertäckande identiteter. Fördenskull går det kanske att spåra en större
medvetenhet om att tillhöra periferin i våra syd- och västsvenska landsdelar, eftersom de inte alltid varit en del av "riket" och haft andra historiska och geografiska orienteringspunkter. Stig Welinder, arkeologiprofessor i Lund, undviker
genomgående benämningen Sverige då han behandlar förhistorisk tid i det under utgivning nya nationella historieverket.
Hans äldre arkeologkollega, Carl-Axel Moberg, också med
rötter i Lund, satte en gång provokativt titeln Då Sverige inte
fanns på en skrift kring samma tidsperiod. I vår sydligaste
landsända har man stått i harnesk till den svensknationalism
som frodats kring Mälardalen. Av denna finns heller inget
spår hos Westerlund. Frågan är ändå om inte en forskares
geografiska härkomst ger en fingervisning om hans historiesyn.
Inom sin genre är Westerlunds bok ambitiös. Nog finns ett
behov av en populär svensk historiebok i behändigt format.
Frågan är bara om beskrivningen av den nationella historien
är fräsch nog. Därtill kommer att konkurrensen rejält skärpts
genom utgivningen av ett nytt vetenskapligt baserat verk
över Sveriges historia, under lundaprofessorn Dick Harrisons
huvudredaktörskap. Måhända kommer detta åttabandsverk
att bli alltför mastig läsning för folkflertalet. Där minimeras å
andra sidan risken att hamna vid sidan om forskningsfronten.
Westerlund åter har sökt hitta ett mellanläge, som säkert kommer att tilltala många läsare. Genom de insprängda partierna
om den egna lokala och regionala historien ges också en del
norrbottningar en välkommen möjlighet att stärka sina rötter.

Recensioner
Lilian O. Montmar, Kolonisterna pä
hjortronmyrarna. Bokförlaget Alerta
2010.
Lilian O. Montmar har skrivit en
dokumentärroman med en historia som har sin början i det tidiga
1900-talet i Mellansverige och beskriver vägen och livet för en familj upp till hjortronmyrarna utanför Vilhelmina i Lappland. Det är
det mödosamma livet som kolonister som skildras. Inspirationen
och det som sätter igång fantasin
hos författaren är en stor pappkartong fylld med dokument och
brev, som hon hittar på övervåningen i huset i Mötingselberg.
Romanen bygger på faktauppgifter från statliga utredningar,
riksdagsmotioner och samtida tidningsartiklar i lokal- och fackpress,
men också intervjuer och nedtecknade berättelser från de människor
vars liv skildras i boken. Fragment
och citat från brev och historier ger
personerna liv och blod och deras
upplevelser, känslor och drömmar
talar till läsaren från bokens sidor.
Författarens strävan är att berätta
en sann historia utan förskönande
romantisering, en historia om hur
villkoren tedde sig för människorna i en tid då landet plågades av

stor arbetslöshet och två världskrig som präglade den svenska
verkligheten. Eskilstuna efter kriget var en plats med stor arbetslöshet. I boken återges flera artiklar i
Eskilstuna-Kuriren om människoöden i arbetslöshetens spår. Tidningen engagerade sig för egnahemsrörelsen och den envetne
journalisten lohan Alfred Edling
medverkade själv i flera uppvaktningar hos myndigheterna.
Många valde att emigrera, och
det var bland annat för att stävja
detta som arbetet startade med att
ge människorna möjligheter att få
kolonisera och skapa egna hem.
Det var dock inte enbart idealitet
och människokärlek som styrde
besluten, staten behövde arbetskraft för sina stora skogar i norr.
Huvudpersonerna i boken är
Per Albin Andersson och hans
hustru Ester och deras sex barn.
Per Albin var en vaken och intelligent ung man, men föräldrarna
kunde inte bekosta någon utbildning för honom. Makarnas gemensamma liv efter giftermålet i Arnäs
kyrka 1903 började inte så dåligt.
Per Albin fick reda på en gård i
Östergötland som var till salu och
en framgångsrik tjugoårsperiod
följde där familjen successivt bytte
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upp sig till en gård på 165 ha utanför Eskilstuna. Efter krigsslutet var
dock köpkraften i stort sett obefintlig och marknaden för jordbruksprodukter förändrades radikalt. Den tidigare så framgångsrike storbonden stod där helt utblottad då banken tog allt för att täcka
krediterna.
Situationen hade varit svår för
många och utredningar och förslag hade avlöst varandra, bl.a.
emigrationsutredningen
19071913 och motioner om att statsdomänerna skulle inventeras. Kolonisationskommitténs betänkande handlade om de goda förutsättningarna för jordbruk i Norrlands
skogsbygder. Så kom den dag som
många väntat på, då Kolonisationsnämnden annonserade om att
arbetslösa kunde ansöka om att bli
kolonister i Norrland. I april 1922
kom de sexton första kolonisterna
från Eskilstuna med inlandsbanan
till den nybyggda stationen i Vilhelmina. Med sig hade de ett lån
till byggnadshjälp på 4 500 kronor
och som odlingshjälp utan återbetalningsskyldighet 1000 kronor.
De var knappast rustade för den
senvinter som väntade och heller
inte för det arbete som kolonaten
erbjöd. Familjerna fick komma
efter först då boningshusen var
färdigbyggda, vilket tog omkring
fyra år.
Boken berättar levande om fa-

miljens vidare öden som kolonister, om skogsarbete, arbete med
djuren, barnens villkor, nöjeslivet,
vidskepelse och annat som utgjorde vardagen för människorna i inlandets byar. När sönerna kunde
ta över verksamheten på gården
lämnade Per Albin kolonatet och
emigrerade till Brasilien. Men detta land kunde inte erbjuda honom
något bättre alternativ och han
återvänder till familjen iförd tomtedräkt på självaste julafton.
Per Albin är en påhittig och företagsam nybyggare och experimenterar med olika jordarter och
gödningsformer. Han konstruerar
också elstängsel och vatten- och
avloppsledningar.
Han var också starkt engagerad
i Sveriges Kronotorp- och Kolonistförbund och arbetade för att
förbättra levnadsvillkoren för kronotorparna och kolonisterna. Han
fick bl.a. en inbjudan från Riksdagens andra kammare att närvara
vid behandlingen av kronotorparpropositionen.
Mötingselberg
upplevde
sin
storhetstid på 1950-talet som så
många andra av inlandets jordbruksbyar. Byn klarade då av att
försörja sina invånare, 72 personer,
90 kor och 10 hästar kunde vinterfödas. Per Albin kunde friköpa sitt
kolonat 1958 och fortsatte med sönernas hjälp arbetet på gården och
utökade även skogsinnehavet.
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Det var hårda villkor för kolonisterna att få lösa ut sina torp eller få ersättning för nedlagt arbete
vid avflyttning. Allt eftersom har
människorna flyttat, gårdarna rivits och skogen återtagit marken.
Den siste som lämnade byn Mötingselberg år 2004 var sonen Nils
Andersson, 93 år. Han bor numera
på äldreboendet i Vilhelmina.
*

Fotografen Sune Jonsson besökte i
början av 1960-talet människor och
miljöer i Västerbottens inland,
jordbruken som lades ned och
byarna som avfolkades. I boken
Bilder från den stora flyttningen som
kom ut 1964 finns kolonisterna i
Mötingselberg fotograferade och
dokumenterade. Under åren 20042008 har en sentida fotografkollega, Karl-Einar Löfqvist, tillsammans med museiintendenten Laila
Eliasson i Vilhelmina följt upp
Jonssons fotodokumentation genom att besöka samma platser och
i den mån det varit möjligt även
samma människor. Utställningen
Efter den stora flyttningen har producerats tillsammans med Medborgarskolan och visades på Vilhelmina Folkets hus och på Länsmuseet i Umeå under hösten 2009
och våren 2010.
Carina

Strömberg

Gudrun Norstedt & Staffan Norstedt, Landskapsgränsen mellan Ångermanland
Västerbotten
och Åsele
lappmark. Thalassa förlag, Umeå
2007.
Som nordångermanlänning med
lång anställning vid Umeå universitet har jag på jobbet gärna påtalat att landskapet Ångermanland
sträcker sig långt upp i Västerbottens län. För att riktigt driva hem
min tes inför klentrogna kollegor
brukade jag hänvisa till mitt luggslitna gamla exemplar av KAK:s
bilatlas, där landskapsgränsen placerats vid Åhedån, norr om Sörmjöle.
Dessvärre visar det sig att jag
använde en mindre tillförlitlig källa. Att Västerbottens län kapat åt
sig en god del av Ångermanland
stämmer, men inte mer än till strax
norr om Ängersjö.
Oknytts läsare har kunnat ta del
av Daniel Brömsters problematiserade diskussion av i första hand
de senmedeltida gränserna (nr
1-2/2000). Förhållandet från mitten av 1700-talet och framåt är nu
en gång för alla utrett av Gudrun
Norstedt och Staffan Norstedt i en
vacker och gedigen bok. Den baseras på en omfattande och spårsäker gärning i arkiven samt ett konditionsstarkt och lika spårsäkert
fältarbete. Det är också en bok som
fägnar ögat. Historiskt kartmateri-
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al och ett förnämligt eget landskapsfoto återges i mycket fint
tryck.
Gränsen mellan Ångermanland
å ena sidan samt Västerbotten och
Asele lappmark å den andra utreddes av en råskillnadsdeputation som tillsattes 1762. Det gällde
då formellt att fastställa gränsen
mellan Västerbottens och Västernorrlands län, men eftersom länsgränserna på den tiden drogs
längs landskapsgränserna var det i
praktiken samma sak. Även om
det inte är hela sanningen om hur
läns- och landskapsgränserna ser
ut idag uppstod skillnaden främst
genom att Nordmalings och Bjurholms socknar 1810 flyttades från
Västernorrlands till Västerbottens
län.
Råskillnadsdeputationen tog emot
yrkanden, "pretentioner", från båda
sidor, hörde vittnen ute i byarna,
sökte gamla landmärken och förhandlade. Efter att ståndsriksdagen 1766 fastställt resultatet vidtog
ett mångårigt arbete med att märka ut gränsen, hugga upp rågångar, resa gränsstenar och bygga
rösen vid gränslinjens brytpunkter.
Bokens författare har vandrat
vida i skogslandskapet, med eller
utan lokala guider sökt reda på
dessa gränsmärken, fotograferat
och mätt in med gps. 0ag påminner om att Gudrun Norstedt i Ok-

nytt nr 1 - 2 / 2 0 0 9 visade vad som
kan uträttas med kombinationen
modern teknik och historiska kartor.) Alla de koordinater som krävs
för att följa dem i spåren finns angivna i boken. Och hjärtat klappar
i bröstet på alla oss som någon
gång försökt följa igenväxta rågångar och hitta kullvälta gränsstenar mellan mindre enheter, som
t.ex. byar och socknar. I mindre
skala skulle vi velat göra något liknande, om inte 1960- och 1970-talets känslolösa storskogsbruk utplånat mera anspråkslösa gamla
märken. Gudrun Norstedt och
Staffan Norstedt låter oss få den
upplevelse vi längtat efter i ord
och bild.
Idag saknar landskapsgränsen
mellan Ångermanland och Västerbotten betydelse. Den har på 200
år blivit mer eller mindre bortglömd, och det har krävts ett imponerande arbete för att återfinna
den ute i terrängen. Om vi tilllämpar ordet landskap i sin topografiska innebörd, så är också dagens länsgräns mera logisk. Alldeles i dess närhet slutar det kuperade havsnära Ångermanland och
den flacka Västerbottenskusten tar
vid. Och Brömster kan hänvisa till
språkforskare som visat att dialekterna närmast norr om länsgränsen har sina samband norrut snarare än söderut.
Gudrun

Norstedt

och

Staffan
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Norstedt har presenterat en väl
dokumenterad, utredd och presenterad faktaframställning. De har
inte sett det som sitt uppdrag att
föra diskussionen vidare, men det
ligger en intressant forskningsuppgift och lurar här, kring de faktorer som påverkar människors
upplevelse av sin regionala tillhörighet.
Råskillnadsdeputationen på 1700talet hade i grunden att lösa ett
problem om makt och beskattning,
och haveriet häromåret för projektet att bilda en norrländsk storregion orsakades av maktstrider
mellan politiker, inte av vanligt
folks upplevda identitet. Landskapen har förlorat alla praktiska
funktioner, och även om makthavarna inte kan komma överens så
håller också den politiskt-administrativa gränsen, Västernorrlands
norra länsgräns, på att upplösas i
människors vardag. Folk i Örnsköldsvikstrakten har idag flera
sociala, ekonomiska och kulturella
kontakter med Umeå än med Västernorrlands största stad Sundsvall, eller för den delen den
formella länshuvudstaden Härnösand. Och i Örnsköldsvik är även
politikerna varma tillskyndare av
att den norra länsgränsen ska
glömmas, på samma sätt som
landskapsgränsen.
Så
hur
påverkar
formella
gränser vår identitetsupplevelse?
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Landskapen och länen verkar i det
sammanhanget inte ha entydiga
funktioner. Jag har aldrig hört någon människa i min hemtrakt kalla sig västernorrlänning. Vi ser oss
envist som ångermanlänningar eller rentav nolaskogsare. Utan att
egentligen veta något om det gissar jag att människorna i kustområdet norr om länsgränsen däremot oftast betraktar sig som västerbottningar utan att reflektera
över skillnaden mellan landskap
och län. Det behöver nu inte vara
på samma sätt för de som lever i
inlandet, Lapplandsdelen av Västerbottens län. Och en helt unik företeelse, som Brömster påpekar, är
det som idag kommit att betraktas
som landskapet Norrbotten. Detta
saknar äldre förankring och är historiskt att se som den del av landskapet Västerbotten som hamnade
inom Norrbottens län vid delningen 1810. Det tycks dock som att
landskapsidentiteten här upplevts
som så viktig att föreställningen
om ett landskap kunnat uppstå i
sen tid, flera hundra år efter att
landskapen förlorat sin praktiska
betydelse och ännu längre efter de
historiska processer där övriga
landskap formerades.
Gudrun Norstedts och Staffan
Norstedts bok ger alla svar vi behöver om de senaste 250 årens historisk-faktiska förhållanden om
landskapet Ångermanlands nord-
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ligaste del, och läsningen utlöser
intressanta följdfrågor.
Boken kan beställas på nätet:
www.skogsfrun.se/thalassa.htm.
Claes

Rosenqvist

Lars J. Walkeapää, Könkämävuomasamernas renflyttningar till Norge om sommarbosättningar i Troms fylke
på 1900-talet. Tromso museum Universitetsmuseet. Tromso 2009.
Denna bok skildrar renskötseln i
den nordligaste samebyn i Sverige,
Könkämävuoma (eller Könkämä
som den oftast kallas), med speciellt fokus på flyttningarna med ren
till betesmarker i Norge. Detta är
en grupp renskötare och en verksamhet som i stor utsträckning påverkats av gränsdragningar och
statlig politik, både historiskt och i
nutid. I det gränstraktat Sverige
och Danmark undertecknade 1751
bestämdes gränsen mellan Norge
och Sverige-Finland. I ett bihang
till denna överenskommelse, den
så kallade Lappkodicillen, förband
sig de bägge rikena att respektera
samernas behov av och rätt till
fortsatta flyttningar över den dragna riksgränsen, något som skulle
ske enligt gammal sedvana. Denna
positiva behandling av samerna
skulle dock inte fortsätta, under

1800-talet inskränktes successivt
deras rättigheter och rörelsefrihet:
gränsen mellan Norge och Finland
stängdes för renbetning 1852, och
detsamma
skedde
med
den
svensk-finska gränsen 1889. Den
enda kvarvarande statsgräns över
vilken samerna hade fortsatt rätt
att bedriva renskötsel var den
svensk-norska, men genom den
svensk-norska renbeteslagen 1883,
unionsupplösningen 1905 och den
första svensk-norska renbeteskonventionen 1919 inskränktes dessa
rättigheter successivt. Genom 1919
års konvention begränsades inte
minst det renantal som samebyarna i. Karesuando, förutom Könkämävuoma även Lainiovuoma, fick
föra på bete i Norge, vilket ledde
till tvångsförflyttningar från dessa
till andra samebyar längre söderut.
Renskötarna i Könkämävuoma har
således i stor utsträckning känt av
den statliga politiken, och boken
inleds med en forskningshistorisk
översikt av Dikka Storm som placerar in Walkeapääs berättelse i ett
större sammanhang.
Walkeapää, som är född 1928,
deltog själv i unga år i Könkämävuomasamernas årliga flyttningar,
och hann även arbeta som renskötare en period innan familjen
tvångsförflyttades
till Tuorpon
1944. Han arbetade därefter som
renskötare såväl i denna senare sameby som i andra i södra Norrbot-
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ten, innan han under 1960-talet
började yrkesarbeta inom vården.
Walkeapää såg de stora förändringarna
inom näringen,
där
många traditionella delar var på
väg att försvinna, och till följd av
detta också ett behov att dokumentera Könkämävuomasamernas
flyttningar till Norge innan det var
för sent att bevara en viktig del i
samiskt kulturarv. I detta syfte har
han sedan 1969 insamlat ett omfattande material: han har gjort ett
flertal arkivbesök och har även intervjuat ett stort antal sagesmän,
tagit fotografier, följt flyttningsvägar och besökt boplatser under ett
stort antal resor i området. Det är
således ett mycket långt och omfattande insamlingsarbete som ligger bakom detta verk.
Resultatet är denna bok, där
sommarrenskötseln i nio renbetesdistrikt i Norge beskrivs och där
tidsmässigt fokus ligger på den
första halvan av 1900-talet. Varje
del inleds med en översikt över
vilka familjer som flyttade i distriktet och vilka av dessa som
sedermera blev tvångsförflyttade.
Därefter följer en beskrivning av
betesmarker, boplatser och flyttningsvägar. Det distrikt till vilket
Walkeapääs egen familj flyttade
fram till 1944 skildras naturligt
nog mest ingående, där hans egna
minnen ges stort utrymme. Vi får
även information om vilka föränd-
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ringar andra världskrigets utbrott
och den tyska ockupationen av
Norge innebar. Den tyska ockupationsmakten accepterade en fortsatt rätt för renskötare från svensk
sida att utnyttja betesmarkerna i
Norge, men till följd av den osäkra
situationen lämnades i regel familjerna på svensk sida medan renbetesdistrikt längre från gränsen
övergavs. Även den myndighet
som administrerade renskötseln
på regional nivå, lappväsendet,
och dess inflytande på näringen
framskymtar emellanåt i berättelsen, som en extern influens som
kunde skapa irritation och problem, men fokus ligger fast på det
dagliga livet och inre arbetet i renskötseln. Mot boken slut får vi
även följa Walkeapää och hans familj under deras tvångs förflyttning 1944 till Tuorpon, en lång,
tidskrävande och bitvis problematisk resa, och deras första tid på
sina nya betesmarker. Genom bokens illustrationer och kartor ges
berättelsen ytterligare en dimension: det imponerande och omfattande bildmaterialet bestående av
fotografier och teckningar levandegör människor och miljöer, platser och föremål, medan de fjorton
kartbladen placerar det Walkeapää
beskriver - flyttningsvägarna, boplatserna, rengärden etc. - i ett
geografiskt rum.
För alla som är intresserade av
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samisk kultur, och renskötsel, är
detta ett mycket intressant verk.
Walkeapää är en skicklig historieberättare. Han beskriver en kultur,
ett yrke och ett levnadssätt, med
alla dess besvär och glädjeämnen.
Renskötselns vardag under olika
årstider framträder med tydlig
skärpa. Tempot är långsamt, eftertänksamt och detaljrikt, och berättelsen levande och fängslande, inte
minst de delar där han redogör för

sina egna erfarenheter och minnen. Hans ingående dokumentation kommer dessutom även att
kunna användas inom forskning.
Både till exempel beskrivningen
av flyttningsvägar och rutiner, och
av erfarenheterna från tvångsförflyttningen är värdefulla ur detta
perspektiv.
Patrik

Lanttö

Anmälan
Anita Salomonsson har i vår kommit ut med sin tionde bok. Den
har titeln Lika som kärlek med underrubriken Sammanliggningen
i
Lubboträsk. Som i många av hennes
tidigare böcker bygger handlingen
på verklighetsunderlag, på ett livsöde som utspelade sig i Burträsk
socken i början av 1800-talet. Anita
fick kännedom om händelsen och
satte igång att med hjälp av kyrkböcker och
rättegångsprotokoll
undersöka om det fanns faktaunderlag nog för att skapa en roman
med verklighetsunderlag. Under
arbetets gång blev Anita allt mer
fascinerad
av
huvudpersonen
Margareta Johansdotter, född den
23 april 1772 i Åsen, Burträsk socken.
Boken inleds med upptakten till
rättegången
mot
bondhustrun
Margareta Johansdotter och torparen Pehr Eriksson, anklagade för
horeri och mord. Året är 1804. Därefter förflyttar sig handlingen till
historiens början, när bonden Nils
Nilsson i Lubboträsk söker upp
den ogifta Margareta Johansdotter.
Han var änkeman och behövde en
ny hustru. Margareta tackar ja till
hans frieri och flyttar till Lubboträsk. Hon är vacker, reslig, stark
och duktig i alla sysslor på en

bondgård. Allt går bra frånsett att
de barn hon föder dör i späd ålder.
Men det är något som hon saknar
och när torparen Pehr Eriksson dyker upp i handlingen blir de oemotståndligt förälskade i varandra. I början av år 1804 föder hon en
dotter, Eva Greta, som Pehr troligtvis är far till, men hon skrivs in i
dopboken som barn till Nils Nilsson. Fortsättningen av handlingen
överlåter jag till bokens läsare.
För oss släktforskare har denna
bok mycket att ge beträffande livsvillkoren på landsbygden för ett
par hundra år sedan. Anita
skildrar människorna och deras liv
på ett initierat och trovärdigt sätt.
Handlingen får lokalfärg av att replikerna är på dialekt. En dialekt
som Anita behärskar sedan barndomstiden i Hjoggböle.
En längre skildring av det mord
som behandlas i boken återges i
Norra Västerbotten den 5 september 1969. Åke Eriksson ger också
en kort sammanfattning av händelsen i boken Lubboträsk med omnejd 1539-2008 (s. 165). Han påpekar att de åtalade förnekade all
skuld, att teknisk bevisning saknades och att domen enbart byggde
på indicier. Kanske rörde det sig
om ett justitiemord!
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Nedan redovisas
nens anor.

huvudperso-

Sigurd

Nygren

Johan Zachrisson, f. 1744 i Burträsk (AC). Död 1798 i Burträsk
(AC).
Gift 1768 med Margareta Nilsdotter f. 1743 i Burträsk
Dotter:
Margareta Johansdotter f. 1772-04-23
i Åsen, Burträsk. Död 1851-09-05 i
Lycksele.
Gift 1792-06-24 i Burträsk med
bonden Nils Nilsson f. 1763-10-26 i
Lubboträsk,
Burträsk.
Död
1804-05-31 i Lubboträsk.

Barn:
Johan Fredrik f. 1793-07-06. Död
efter 19 dygn.
Margareta Christina f. 1794-10-31.
Död efter 7 veckor, 8 dagar.
Nils Petter f. 1800-10-02. Död
1802-09-02.
Eva Margareta f. 1804-01-18. Gift
1821 i Burträsk med bonden Isak
Olofsson f. 1793.
Eva Margaretas dotter Gustava
f. 1833 fick i sitt äktenskap 13 barn
under åren 1853-1876 varför det
idag finns ett ansenligt antal ättlingar till Margareta Johansdotter.
Källor:
Födelsebok för Burträsk.
Dödbok för Burträsk och Lycksele.
Sven-Erik Fahlesson (DISBYT).
Birgitta Grahn (DISBYT).

Johan Nordlander-sällskapets årsmöte
den 18 mars 2010
Årsmötet hölls i hörsal F, Humanisthuset, Umeå universitet.
Lars-Göran Tedebrand utsågs att leda förhandlingarna. Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas årsberättelse föredrogs, varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
Flera styrelseledamöter hade efter många år begärt att få lämna styrelsen.
Den nya styrelsen fick följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordförande:
Skattmästare:
Sekreterare:
Vice sekreterare:
Redaktör:
Klubbmästare:
Vice klubbmästare
Övriga ordinarie ledamöter:

Lars-Erik Edlund
Cuno Bernhardsson
Carina Strömberg
Anders Persson
Bo Nilsson
Patrik Lanttö
Vakant
Staffan Lundmark
Karin Holmgren
Carl-Oskar Lundström

Martin Berntson och Daniel Lindmark omvaldes som revisorer. Lars-Gunnar Olsson omvaldes som revisorssuppleant.
Till valberedning omvaldes Mats Danielsson (sammankallande) och Ola Wennstedt. Till ny ledamot valdes Fredrik Elgh.
Årsmötet beslöt att årsavgiften 200 kronor skall vara oförändrad för år 2011.
Sällskapets ordförande delade ut årets pris för framstående
norrländsk kulturforskning till Erik J. Bergström, Östersund.
Denne föreläste sedan om den vandrande och mångsidige konstnären och poeten Sven Linnborg varpå följde en kort frågestund.
Kvällen avslutades med sedvanligt samkväm i Humanisthusets pentry.
Vid protokollet
Pär Eliasson

Medarbetare
Cuno Bernhardsson, f. 1951 i Edsele. l:e arkivarie vid Forskningsarkivet, Umeå universitet.
Marcus Brännström, f. 1976 i Byske. Studier vid Umeå universitet
1997-2003. Arbetade med Lapp-Lisa museet i Mark, Vilhelmina
1999-2001. Visarkivarie i Västervik sedan 2003. Ulf Peder Olrogstipendiat 2009.
Anders Huggert, f. 1944 i Solna, bosatt i Umeå och numera forskare vid
Västerbottens museum. Under 18 år var han chef för detta museum.
Patrik Lanttö, f. 1968 i Piteå. FD, docent i historia och lektor vid Centrum för Samisk forskning (CeSam), Umeå universitet. Arbetar framför
allt med samisk historia och urfolksstudier.
Bert Mårald, f. 1938 i Göteborg. FD i historia 1974, verksam som universitetslektor vid Luleå Tekniska universitet 1980-2003.
Giuseppe Nencioni, f. 1952 i Pisa. Lektor vid institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Arbetar med svensk-italienska relationer,
med särskild inriktning på resor.
Sigurd Nygren, f. 1935 i Nordmaling. Civilingenjör. Bitr. redaktör i Johan Nordlander-sällskapet.
Lars-Gunnar Olsson, f. 1945 i Umeå. FM i historia. Forskar och informerar om Umeåregionens historia.
Claes Rosenqvist, f.1944 i Högland, Arnäs sn. Professor emeritus i litteraturvetenskap vid Umeå universitet.
Carina Strömberg, f. 1943 i Örebro, ekonomexamen Umeå universitet
samt studier i arkiv- och informations vetenskap. Har arbetat som direktör för Riksarkivet SVAR och som landsarkivarie vid Landsarkivet i
Härnösand.
Lars-Göran Tedebrand, f. 1939 i Sundsvall. Professor emeritus i historisk demografi vid Umeå universitet.
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