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Tuuli Forsgren in memoriam

Foto: Annika Svensson.

Den 12 m ars 2012 avled Tuuli Forsgren, universitetslektor och 
docent i finska. Tuuli var under ett helt decennium  Johan Nord- 
lander-sällskapets redaktör. H on skulle i höst ha fyllt 70 år. Un
der några år hade hon tåligt burit den svåra sjukdom  som till sist 
ändade hennes liv. Men hon var en kämpe: så sent som i slutet 
av februari i år deltog hon i Johan N ordlander-sällskapets sty
relsemöte. Trött förvisso m en ibland så glim made det till m ed 
en träffsäker replik. Det var aldrig tråkigt i Tuulis sällskap!

Tuuli föddes 1942 i Helsingfors i ett tvåspråkigt hem. Efter 
några år i Karelen flyttade familjen 1946 till Sverige. Mot den
na bakgrund är det inte så egendom ligt att språkliga möten 
och översättningar kom att intressera och inspirera henne i 
den akadem iska verksam heten. Arbetet m ed doktorsavhand
lingen påbörjades i Uppsala. Hon har berättat att den egentli
gen skulle ha handlat om sydöstsavolaxiska dialekter och bor
de ha försvarats redan i m itten av 1970-talet. "Men planering
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är en sak och verklighet en annan. Till verkligheten hörde att 
familjen flyttade från Uppsala och så sm åningom  räknade en 
barnaskara på fyra. Finska dialekter låter sig inte så lätt stude
ras i rikssvensk glesbygd. Däremot går det att kombinera 
översättningsarbete m ed barnom sorg. Det var den praktiska 
erfarenheten av översättningsarbete som inspirerade mig att 
ändra forskningsinriktning/' Så säger hon i förordet till den 
avhandling, Finska participattribut i svensk översättning, som 
försvarades vid Uppsala universitet i maj 1986. Den handlar 
om finska nom inalfraser av typen jatkuvassa kosketuksessa 'i 
ständig kontakt' och pysähtynyt maa 'ett stagnerat land ' och 
utgör -  inte oväntat -  en utom ordentlig arbetsprestation som 
initierat belyser en m ängd aspekter inom  om rådet översätt- 
ning.

Översättningstem at återkom m er sedan i en rad artiklar i 
samlingsverk, exempelvis i skrifter från m ånga VAKKI-semi- 
narier och i den festskrift som kollegan Astrid Stedje m ottog 
1994 (Sprache als lebendiger Kulturspiegel). M ed tanke på den 
nu  i pressen pågående diskussionen om hen (finska hän) 
'h a n /h o n ' och dess eventuella etablering i svenskan, fäster 
m an gärna uppm ärksam heten på Tuulis om fattande studie 
Finskan gör större skillnad på folk och fä  än på hon och han (1997). 
I slutet av boken stannar Tuuli upp  inför frågan hur titeln på 
boken egentligen skulle översättas till ett språk m ed ett köns- 
neutralt hän. Ett förslag vore Ihminen tai eläin on suomen kieles- 
sä tärkeämpi kuin sukupuoli ('M änniska eller djur är viktigare 
än kön i finska språket'), alternativt -  utifrån ett förslag från 
kollegan Raija Kangassalo -  Onko ihmisellä ja elikolla suomessa 
suurempi ero kuin ukolla ja akalla? ('Är det i finskan större skill
nad på m änniska och fä än på gubbe och gum ma?'). Översätt
ning är svårt, och kräver en skapande fantasi.

När Tuuli kom till Umeå drogs hon snabbt in i den tvär
vetenskapligt arbetande kretsen kring professorerna Egil 
Johansson och Sten Henrysson, varvid de nordliga minori-
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tetskulturerna kom att uppta  mycket av hennes forskningsin
tresse. Från denna del av hennes verksam het återfinner m an 
viktiga bidrag, såsom en arbetsrapport om samisk kyrko- och 
undervisningslitteratur i Sverige (1987, 2 uppl. 1988), en utgå
va av en elevmatrikel från Jokkmokks lappskola 1732 (såsom 
utgivare tillsamm ans m ed Anita Alm och Sten Henrysson) 
och en rapport om finska böcker i sam eundervisningen i Tor
ne och Kemi lappm arker före 1850 (1990). Här skall också 
näm nas en uppsats om de svenska lappm arksprästernas in
sats för kyrko- och undervisningslitteraturen på samiska före 
1850 (1987), en studie av Pehr Högström s syn på samerna 
(1995), en artikel som handlar om hur m an såg på samerna i 
svenska 1700-talsdokument, en analys av språket i Theophi- 
lus Grans och Jonas Hollstens berättelser från Jokkmokk 
(båda 1999) samt en uppsats om de samiska språkkonferen
serna 1743 och 1744 (2001). Det rör sig i m ånga fall om utgiv
ning av viktiga källskrifter m en också om djupt penetrerande 
studier av en forskare som hade förm ågan att i yttersta detalj 
utreda problem  utan  att för den skull någonsin förlora de sto
ra linjerna -  de övergripande perspektiven finns alltid m ed i 
det som Tuuli skriver!

Tuuli var även en mycket engagerad och energisk lärare -  
inte heller i det avseendet sparade hon på krafterna. Betydel
sen av väl förberedd undervisning och genom tänkt handled
ning pläderade Tuuli ofta -  och kraftfullt -  för i olika 
sam m anhang. Hon gjorde stora insatser som undervisande 
universitetslektor, och jag har genom åren stött på m ånga 
studenter som kom mit ihåg henne som den omtyckta lärare 
hon var.

Universitetet har emellertid också en tredje uppgift, näm li
gen att samverka m ed det om givande samhället. Detta hann 
också Tuuli med. Hon var som sagt i 10 år Johan Nordlan- 
der-sällskapets mycket uppskattade redaktör; hon tog över 
denna uppgift från och m ed det nya m illenniets första häfte.
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Kom petent och utan att sky någon m öda lotsade hon artiklar 
på stundom  mycket divergerande språk- och stilnivåer ge
nom  den redaktionella processen. Det var tryggt för mig att få 
henne till efterträdare. U nder hennes tid utkom  häftena utan 
de förseningar som tidigare ibland funnits. Hennes arbete 
som redaktör väcker den största beundran.

Men i ett ögonblick som detta m inns m an förstås allra mest 
m änniskan Tuuli Forsgren. Tuuli var i allt hon företog sig 
sam vetsgrann -  och oerhört energisk; i hennes ordbok fanns 
knappast ordet halvhjärtad. H on var en sällsynt rättfram  m än
niska som sade sitt hjärtas mening, ofta mycket träffsäkert 
m en aldrig sårande. Ty -  Tuuli hade ett mycket gott hjärta. Jag 
hade m ånga samtal genom åren m ed henne, m ånga gånger 
lättsam m a samtal, under de senare åren mer allvarsamma. 
Dessa samtal förstärkte hos mig bilden av en oerhört varm  
och om tänksam  m edm änniska. Det är så vi kom mer att 
m innas henne.

Lars-Erik Edlund

Tuidi Forsgrens Minnesfond

Styrelsen för Johan N ordlander-sällskapet har vid sam m anträdet den 28 
maj 2012 beslutat inrätta Tuuli Forsgrens Minnesfond. G rundplåten i fon
den består av de m edel som insam lades i sam band m ed Tuuli Forsgrens 
begravning i april 2012. Från fonden skall utdelas stipendier och priser 
till i första hand  studenter på avancerad nivå som arbetar med finska, 
meänkieli eller samiska utifrån olika perspektiv och från skilda disci
plinutgångspunkter. Företrädesvis kan studenter vid norrländska läro
säten kom m a ifråga. 1 andra hand kan även studenter på högre nivåer 
(doktorandnivå, licentiandnivå) kom m a ifråga. M edel kan dessutom  
utgå till lokalforskare som arbetar inom näm nda om råden. Am bitionen 
är att u tdelning skall kunna ske en gång per år.

De som önskar hedra Tuuli Forsgrens m inne kan stödja fonden ge
nom  en insättning till Johan N ordlander-sällskapets PlusGirokonto 
439 25 05-6 (Minnesfonden).



Margit Wennstedt in memoriam

Foto: Helga W ennstedt.

M argit W ennstedt föddes 1923 i Degerbäck ett par mil utanför 
Umeå m en redan året därefter flyttade familjen till byn Flurk- 
mark. På som rarna återvände m an dock till Degerbäck, och det 
var också där M argit tycktes ha sina djupaste rottrådar. Margit 
talade exempelvis ofta om hur hon i sex-sjuårsåldern vallade 
korna på skogen i Degerbäck. Till Sävarbyn Bodbyn flyttade fa
miljen sedan i trettiotalets början.

M argit var studiebegåvad, och detta intresse tog henne u t i 
världen. På 1940-talet läste M argit på Bibelinstitutet i Uppsala 
och på folkhögskolan i Solvik i norra Västerbotten, och hon 
tog realexamen som privatist. Hon hann också m ed att vika
riera som småskollärare i b land annat N orra Tresund uppe i 
Vilhelmina och i Rismyrliden. Till U ppsala återvände hon 
sedan för att på två år läsa in sin studentexam en som hon tog 
1952.

H on gifte sig 1953 m ed polism annen Erik, och familjen slog
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sig efter några år ner på Teg i Umeå. Familjen -  så sm åning
om utökad m ed tre barn -  tog nu mycket av hennes tid, m en 
hon skrev in sig vid det då nygrundade universitetet i Umeå 
1966 och läste där bland annat tyska. Hon tog så sm åningom  
en fil. mag.-examen. M argit vikarierade också alltemellanåt 
som lärare, t.ex. några år vid Solvik.

Efter en svår bilolycka i februari 1971 fick hon tillbringa 
fem m ånader på sjukhus. Hennes yrkesliv tog nu  en ny vänd
ning när hon anställdes vid dåvarande Institutionen för nor
diska språk vid Umeå universitet där den då täm ligen nytill
trädde professorn Sigurd Fries ledde verksam heten. Med 
honom  och m ed hans m edarbetare -  bland andra docent 
G udrun Utterström , universitetslektor Roland Otterbjörk och 
undertecknad -  kom hon att samarbeta mycket under sin tid 
vid institutionen, och även därefter fortsatte kontakterna m ed 
institutionen.

H är togs från första början hennes utom ordentliga förmåga 
att tyda gamla handskrifter i anspråk. H on kom bland mycket 
annat att arbeta m ed boken Släktnamn i Umeå 1622-1820 sam
lade och utgivna av Kungl. Vetenskapssamhällets personnamnskom- 
mitté (Anthroponymica Suecana 10), utkom m en 1984. Detta är 
en noggrann dokum entation av det fram växande släktnamns- 
skicket i den nyanlagda staden Umeå, och visar hur detta se
dan utvecklades under den följande tvåhundraårsperioden. 
M argit ansvarade för huvudparten  av m anuskriptet, som 
präntades m ed hennes lättlästa och mycket karakteristiska 
piktur.

Ett storverk där hon hade hela ansvaret är utgåvan Pehr 
Stenbergs Umebeskrivning (Skrifter utg. av Johan Nordlan- 
der-sällskapet 10; Umeå 1987). Pehr Stenberg (1758-1824) 
tjänstgjorde som präst på Backen, Umeå, och uppvisade -  
som så m ånga av sam tidens präster -  en palett av intressen. 
Han sam m anställde en num era utgiven ordbok, en lefvernes- 
beskriftning -  som förhoppningsvis snart kom m er att publice-
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ras -  m en också en mycket detaljerad topografisk beskriv
ning, egentligen en kartbeskrivning även om nu kartorna inte 
längre finns. Det var alltså detta sistnäm nda arbete Margit 
åtog sig att utge, och hon gav sig inte förrän utgivningen var i 
mål. Inte m inst registren, främ st det rika sakregistret, är av 
största värde. Jag minns väl när M argit och jag överläm nade 
ett av de första exemplaren till några representanter för 
Stenbergs födelseby Stöcke strax söder om Umeå. Det var en 
stor dag i Sällskapets historia.

Denna hennes utgåva är en betydande arbetsprestation, och 
uppm ärksam m andes givetvis en hel del. För denna utgivning 
m en också för sitt tidigare arbete m ed släktnam nsboken belö
nades M argit 1987 m ed Kungl. Skytteanska Sam fundets pris.

Ar 1999 utkom  den betydelsefulla utgåvan Folkliga växt
namn i Västerbotten samlade av Gustav Fridner (Skrifter utg. av 
Dialekt-, ortnam ns- och folkm innesarkivet i Umeå. Serie E, 
Växtnamn 2) för vilken Sigurd Fries, Jan Nilsson och Margit 
W ennstedt ansvarat. De fina blyertsteckningarna i boken är 
utförda av Margit.

Hon biträdde även Sigurd Fries i sam band m ed utgivning
en av Carolus Linnaeus' Iter Lapponicum. I inledningen till u t
gåvans del 1, Dagboken, som trycktes 2003, kan m an läsa att 
M argit utfört en granskning av besvärliga textställen i dagbo
ken -  och det finns en del sådana, ty Linnaeus' handstil är allt 
annat än lättläst.

H on sam m anställde även mellan åren 1976 och 2004 en vik
tig ordsam ling från hem bygdens Sävar. O rdsam lingen som 
om fattar cirka 9000 sedeskort förvaras vid Dialekt-, ort
nam ns- och folkm innesarkivet i Umeå (DAUM). Det är, tack 
vare de goda språkexem plen och de sorgfälliga morfologiska 
uppgifterna, en synnerligen värdefull samling.

M argit var en rikt begåvad m änniska m ed vidsträckta in
tressen, också konstnärliga. H on m ålade tavlor hela sitt liv -  
helst oljemålningar -  och hon skrev dikter. M argit vistades i
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naturen så ofta som möjligt, och det är inte förvånande att 
naturm otiven m ånga gånger fångat hennes intresse. Ar 2004 
utgavs hennes diktsam ling Skiftningar och skuggor som funnits 
tillgänglig i en del av stiftets kyrkor.

Till detta kom hennes stora musikaliska intresse: hon spela
de piano och sjöng i flera körer. Redan på 40-talet ledde hon 
en blandad kör m ed ett tjugotal m edlem m ar i Bodbyn.

M argit tillhörde Johan Nordlander-sällskapet alltsedan star
ten 1979 och gjorde sällskapet m ånga värdefulla tjänster. Hon 
skapade sålunda de uppskattade handritade diplom  som i 
början utdelades till varje ny ständig ledamot. H on tecknade 
också vinjettbilden som fanns i de första årgångarna av 
Oknytt. Och så var hon som sagt ansvarig för Stenbergs-utgå- 
van 1987.

M argit W ennstedts långa arbetsdag ändades i slutet av sep
tember 2011 m en m innet av en m edm änniska som alltid ställ
de upp, både i sitt jobb och privat, lever kvar, alldeles som 
m innet av en som aldrig skydde någon m öda i det hon före
tog sig. Det är ett privilegium  att ha fått lära känna en sådan 
m ångsidig människa.

Lars-Erik Edlund



Lars Ericsson in memoriam

Foto: Lisa Wallbäcks.

Lars Ericsson föddes i m edelpadska Stöde 1930 som den äldste 
av åtta syskon. H an började tidigt som springpojke på Konsum 
Kärfsta, och en stor del av hans liv kom att präglas just av 
kooperationen.

Genom familjens engagem ang i nykterhetsrörelsen kom 
Lars att läsa vid folkhögskolan W endelsberg utanför Göte
borg, en folkhögskola som hade grundats av IOGT-NTO i 
början av förra seklet. H är lades säkerligen grunden till Lars' 
mycket passionerade, och livslånga, intresse för bokliga 
studier.

Efter studierna tog han jobb inom kooperationen: först i 
Köping, sedan i Västerås, där han träffade sin blivande livs
partner Ingrid Wallbäcks, från Vallsta i Bollnäs. Sonen Lars 
Wallbäcks har i några m innesord talat om att faderns engage
m ang i kooperationen tog honom  på en "Nils Holgersson-lik 
resa till D om usvaruhus över hela landet". Den kooperativa
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resan gick via Västerås till Hofors, H uddinge, Kiruna och 
Linköping, och förde honom  till sist till Umeå.

Fram till 1978 dom inerade kooperationen helt Lars' liv. Det
ta år drabbades han emellertid av den första i en serie hjärtin
farkter. Lars fick nu  söka sig nya vägar i livet; han tog chan
sen att fördjupa sina studier och började läsa kurser vid 
universitet. Det var folkrörelsernas historia, m en även lokal
historia m er i allmänhet, som främ st upptog hans intresse.

Jag m edverkade själv i en lokalhistorisk kurs i början av 
1980-talet där Lars var en av de m est engagerade studenterna. 
Han lade här fram en uppsats om En räkenskapsbok från Stöde 
kyrka 1501-1534 (1982-83). Uppsatsen Hoppets här och Medel
pads nykterhetsförbund 1876-1912. Ett bidrag till kännedomen om 
en nästan bortglömd folkrörelse i Medelpad tillkom senare, år 
1989. Till detta senare tema återkom m er han sedan i artikeln 
"H oppets här. Anonym a absolutister" (i Studier och uppsatser. 
Härnösands stiftshistoriska sällskap 4, 1994, s. 98-105). Bland 
hans studier kan också näm nas den noggrant utförda invente
ringen av gårdarna runt Storberget i hem bygdens Stöde (se 
http://w w w .stodehem bygd.se/storberget.h tm l; häm tad den 
15 maj 2012).

Det blev genom åren även en hel del bidrag i Oknytt. Lars' 
första artikel (i 3-4 1983, s. 26-28) behandlar ett unikt fynd av 
mässhake från Stöde, en annan prästkappan som brudgum s- 
plagg samt bondbröllop i äldre tider i Delsbo (i 3-4 1995, 
s. 67-72, jfr även Nils-Arvid Bringéus' uppsats i samm a häfte 
av Oknytt). I ett sam m anhang (3-4 1987, s. 44-54) skriver Lars 
om A nders Pålsson från Ulfsjön i Stöde -  "ett Guds barn i 
Finnm arken"-, i ett annat (1-4 1999, s. 116-120) uppm ärksam 
m ar han förhållandet att svensk korrespondensundervisning 
1998 fyllde 100 år. Lars hade ofta en förmåga att se större 
sam m anhang i detaljen, vilket ger hans bidrag ett ytterligare 
värde.

Lars var i sig ett enm ansuniversitet som läste mycket, och

http://www.stodehembygd.se/storberget.html
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som dessutom  kom  ihåg det han läste. H an knöts i början av 
1990-talet till Norrländsk uppslagsbok där han kom att bli en av 
de m est engagerade m edlem m arna i redaktionens arbetssek- 
retariat. I denna egenskap föreslog han en hel del uppslags
ord som skulle m edtas i uppslagsboken, han gick igenom 
åtskilliga årsböcker, landskapsböcker samt Svensk uppslagsbok 
(50-talsupplagan) på jakt efter relevanta uppslagsord, han gav 
goda uppslag till de faktarutor och citat ur äldre källor som 
vid tillkomsten av Norrländsk uppslagsbok var en innovation, 
och -  inte m inst -  han läste inkom na artiklar och kom plettera
de dem  på ett konstruktivt sätt.

N är hustrun  Ingrid pensionerades flyttade Lars tillsam
m ans m ed henne till Bollnäs där de fick bättre möjligheter att 
um gås m ed barn  och barnbarn. Det var också här Lars en 
m arsdag 2012 slutade sina dagar.

Från 1980-talets början fram till avflyttningen till Bollnäs 
stod jag i nästan ständig kontakt m ed Lars. Hans beläsenhet 
var im ponerande, han hade ofta detaljerade kunskaper inom 
vitt skilda om råden, och inte m inst i arbetet m ed Norrländsk 
uppslagsbok var detta -  som m an lätt kan förstå -  en stor till
gång för redaktionen. Jag m inns honom  dessutom  som en 
engagerad och lojal stödjepunkt för Johan Nordlander-säll- 
skapet, ja reellt var han ett brohuvud för sällskapet ner mot 
bygderna i södra M edelpad och Hälsingland. Tillsammans 
m ed Lars Thomasson belönades han 1991 m ed Johan 
N ordlander-sällskapets pris.

Lars Ericsson var en mycket generös m änniska, både m ed 
sin tid och m ed sitt engagemang. Vi m inns honom  m ed den 
största tacksamhet!

Lars-Erik Edlund



ÅKE SANDSTRÖM

Pehr Stenberg och holmöborna

Prästm annen Pehr Stenberg (1758-1824) växte upp  under enkla 
förhållanden på en bondgård i kustbyn Stöcke söder om Umeå. 
Efter universitetsstudier i Åbo blev han år 1792 kom minister i 
Umeå stad, och från 1804 fram till sin död kom minister i Umeå 
landsförsam lings kyrka på Backen. Vid sidan av sina befatt
ningar gjorde han fram synta noteringar av natur- och kultur- 
geografisk art, och han upptecknade dialektala ord och uttryck 
bland traktens allmoge, det senare utgivet som Ordbok över 
Umemålet av Gusten W idm ark 1966. Pehr Stenberg kom genom 
sina intressen vid sidan av prästyrket att läm na betydelsefulla 
bidrag till Um ebygdens historia och språkförhållanden. Detta 
har redan m ånga gånger uppm ärksam m ats, nu  senast i ett spe
cialnumm er om honom  i m useiskriften Västerbotten 4/2011.

Bland Pehr Stenbergs ännu opublicerade m anuskript finns 
hans självbiografiska "Petter Stenbergs Lefwernes beskrif- 
ning. Af honom  sjelf författad på dess lediga stunder", förva
rad i original vid Kungl. biblioteket i Stockholm. Det rör sig 
om ett verk på drygt 4 700 handskrivna sidor och som ger n u 
tidens m änniskor möjlighet att förflytta sig rakt in i 1700-talet. 
I dessa m em oarer berättar han också om resor till Holmön, en 
skärgårdsbygd belägen en dryg mil ut i Kvarken och m ed på 
den tiden åtta bondgårdar, tre soldattorp och längst i söder 
fyrplatsen Holm ögadd.

Pehr Stenberg blev m ed åren väl förtrogen m ed holm öbor
na och deras vidsträckta övärld. I ännu en diger handskrift av 
hans hand, "Charta beskrifning öfwer Urne elf och Skärgård
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[...] upprättad  år 1800" och utgiven som Pehr Stenbergs Ume- 
beskrivning av M argit W ennstedt 1987, ger han en huvudsak
ligen topografisk beskrivning av Holmöarna. Inför denna 
färdades han kring i roddbåt iakttagande natur- och kultur
förhållanden i en trakt präglad av genuint skärgårdsliv men 
också drabbad av ständig och obeveklig "uppgrundning" -  
m ed dagens terminologi landhöjning eller strandförskjutning. 
Pehr Stenberg tycks här framför allt ha intresserat sig för ti
dens rodd- och segelleder för sjöfarten, samt för ankringsplat
ser och alla förrädiska grundklackar, som alltjämt är så ty
piskt för trakten. I inledningen till sin "Charta beskrifning" 
avslöjar han sitt första eller egentliga syfte m ed handskriften: 
"Wi hafwa wäl Chartor och Sjökort; m en få äga den fullstän
dighet och noggrannhet som w ederbör", således för Stenberg 
målet att verka för en bättre sjökarta över hemsocknens kus
ter och skärgårdar än vad som fanns att tillgå på den tiden. 
Ett delmål var nog också att föreslå farleder och nattham nar 
för tidens seglande "linjeskepp", "kanonslupar" och "haxar". 
Stenberg, som också var botaniskt intresserad, passade sam 
tidigt på att belägga och i m ånga fall även samla in sällsynta 
växter.1

En faktor som underlättade Pehr Stenbergs vistelser ute på 
Holm öarna var, att han genom  sin m or hade släktingar som 
var bosatta här, likasom i Ytterboda by på närm aste fastland 
och en farbror i Ratan ett par mil längre norrut efter kusten. 
På dessa platser och hos invånarna i Ostnäs by, som var hol- 
m öbornas allra närm aste grannar på fastlandet, var det ofta 
nödvändigt att få härbärge eller på annat sätt handräckning i 
resorna till och från Holm ön -  i synnerhet vintertid.

Pehr Stenbergs mor var Anna Eriksdotter (1732-1820), född 
och uppvuxen på den bondgård i Stöcke där också Pehr växte 
upp. Hennes far -  och alltså Pehrs m orfar -  var bonden Erik 
Matsson, född 1695 i Obbola m en sedan hem m ansägare på 
gården i Stöcke fram till sin död 1780.
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Pehr Stenbergs far var Erik Pehrsson (1733-1811), född i nä
raliggande Ström, där också Pehrs farbror Lars (f. 1742) växte 
upp. Denne tog sig sederm era släktnam net Ström  efter hem 
byn och blev "besökare", därnäst "uppsyningsm an" vid sjö
tullen i Ra tan (1784-88), och sedan "tullskrivare" i Nedertor- 
neå, där han avled 1809.

Kvar i Obbola bodde m orfadern Eriks äldre bror Olof M ats
son Liljeblad (1683-1764). Han var farfar till M argareta och 
hennes sju år yngre syster Britta M atsdotter, också uppvuxna 
i Stöcke. Båda systrarna -  och således Pehr Stenbergs trem än- 
ningar, 15 respektive åtta år äldre än han själv -  gifte sig 1767 
resp. 1771 till Holmön.

M argareta M atsdotter (1743-1809) var gift m ed bonden Jo
han Eriksson (1744-1805) på gården Jan Ers (Holmön nr 4) 
centralt belägen i byn, och det var på deras gård Pehr Sten
berg vanligtvis tog in vid sina besök i Holmön. Ett av barnen 
här var Johan Johansson (f. 1776), och det var han som segla
de ut m ed Stenberg i sam band m ed bonden Johan Johanssons 
(på nr 6) sjukdom  och död hösten 1801, se nedan!

Britta M atsdotter (1750-1830) var gift m ed den nyss näm n
de bonden Johan Johansson (1748-1801) och alltså bosatt på 
gården Joars (Holmön nr 6). Deras äldste son hette också Jo
han Johansson (f. 1778) och var den femte eller sjätte genera
tionen söner på samm a bondgård m ed just detta nam n, väl 
därav också gårdsnam net Joars efter hem m ansägaren här.2

I Pehr Stenbergs "Lefwernes beskrifning" finns en inne
hållsrik berättelse om en holmöresa han gjorde senhösten 
1801, föranledd av näm nde Joars-bondes svåra sjukdom. En 
ordagrann återgivning av den resan, där särskilt hem resan 
om bord i "stora båten" från Holm ön till Umeå blev äventyr
lig, har jag tidigare publicerat i boken Slupen och Stora Fjäder
ägg från år 2000.3 Ett kort u tdrag från samma reseberättelse 
återger jag ändå här, då det där fram går något om hur Pehr 
Stenbergs förhållande till holm öborna var, eller här m er speci
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fikt till deras matvanor. M en det var likväl hans trem änning 
Brita från Stöcke som var husm or på Joars vid tillfället:

Dagen efter [Johan Johanssons död] äm nade jag wäl resa 
hem; m en det w ar så häftig storm, att ingen w ågade sig 
u t på Qwarken; hwilken fortfor alla dagar m ed samma 
häftighet, ehw ad w äder det än blåste. Em edlertid bodde 
jag i samm a gård, och hade säkert m ått där ganska wäl, 
om de hade haft sådan m at som jag hade kunnat äta. 
M aten w ar visst icke dålig; till deras heder måste jag är- 
känna, att där w ar m at både god och nog; m en han war 
icke så lagad, att m in mage kunde den fördraga; u tan i 
största wälwilja lagade de allt så flottigt, fett och mäg- 
tigt, att det w ar mig omöjligt, att förtära något synnerligt 
deraf, åtm instone förm ådde jag aldrig att äta mig mätt, 
och till slut w ar jag af denna orsak ibland mycket hung
rig, ändock m aten stod på bordet till öfwerflöd. N u att 
sjelf något anordna om m at tillredningen w ar jag allde
les icke wan, och kunde de således icke eller; u tan  jag 
feck hafwa det, som jag hade det, och bärga mig der- 
m ed, som jag kunde, så att jag till slut började att högeli
gen längta, att snart slippa derifrån. Wäl kunde jag nå
gon gång säga till, att de icke skulle laga m aten så alltför 
fet; m en de ansågo det förm odeligen wara sin heder för 
mig, om icke allt skulle flyta i kläckt smör, flott och gräd
de, så att de på dessa få dagar förödde så m ycken mat, 
som säkert hade w arit wäl tillräcklig åt mig i 14 dagar.

Så att deras tänkesätt och sinne om den bästa m aten 
m åtte hafw a w arit den samma som pojkens, då han fråg- 
te: hw ad Kungen åt om fet- eller hw it Tisdag? Då han 
swarade: bara flott må du  weta.

I Ytterboda hade Pehr Stenberg i stället en moster Ingeborg 
Eriksdotter (1727-1809), som var fem år äldre än hans m or
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hem m a i Stöcke. Ingeborgs make var soldaten Jonas Zakris- 
son (1732-1805), vilken först bortåt 20 år (från 1755) vidm akt
höll roten nr 77 Hellman i Brån m en från 1774 och ännu m ånga 
år roten nr 114 Wacker i Ytterboda. Deras ende son som nådde 
vuxen ålder var Nathanael Jonsson (f. 1768) och alltså Pehr 
Stenbergs kusin, vilken sedan under tagna släktnam net Bo
ström blev "strandfiskare" i Ytterboda.4

I sam band m ed den äventyrliga holm öresan hösten 1801 
måste Pehr Stenberg lämna kvar sin lilla hästdragna "chaise" 
i Ostnäs inför överfarten m ed båt till Holmön. Lyckligt åter
bördad till Umeå sju dagar senare, dit han medföljt en grupp 
holmöbor i "stora båten" på väg till landskyrkan för att begra
va den avlidne Johan Johansson, återvände han till Ostnäs för 
att häm ta hem  sin vagn. Också nu  inträffade en komplikation, 
här vid det s.k. Vadet över Sävarfjärden nära Ytterboda:

Så feck ofta en Prestm an slita ondt och mera än en gång 
w ara i lifsfara så till sängbudes för intet. -  Min i Ostnäs 
qw arläm nade Chaise feck jag wäl hem; m en dess fotlåda 
hade i Säfwar fjerden blifwit lös och flutit bort, där watt- 
net, när m an kör deröfwer på dess botten, ofta går öfwer 
hjulnafwen; när is blef fants lådan, och jag feck henne 
igen. (Ur 7:e boken, s. 471.)

I sin levernesbeskrivning berättar Pehr Stenberg om ett an
tal holmöresor som har mycket mer att berätta om honom  
själv, holm öborna och tiden. H är nedan återger jag några så
dana färder u t till Holmön, alltid via byarna Ytterboda och 
Ostnäs på fastlandet, och som han själv fram ställt resorna i 
sina memoarer.5

Den holmöresa m ed Pehr Stenberg vi känner äldst genom 
förde han i februari 1778, och den färden innebar ganska sä
kert också hans allra första möte m ed ön. N u besökte han 
öborna för att "viaticera", dvs. genomföra ett slags djäkne
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gång m ed föresatsen att tigga ihop pengar inför förestående 
universitetsstudier i Åbo.6 Stenberg var nu på sitt 20:e lev
nadsår och nådde Holm ön genom att slå följe m ed ortsbor på 
hem färd från en kyrkhelg i landförsam lingens kyrka på Back
en. Resan skedde inte heller den här gången utan besvär. Hela 
sällskapet m åste ta in för natten i gårdar i Ytterboda. M örker 
och nysnö lade hinder i vägen för fortsättningen.

Uppbördsresa i februari 1778

U nder det jag då w ar hem m a rådde mig m in föräldrar 
till at af M agistern begära låf, att få fara till Holmön at 
viaticera m edan Q w arken w ar tillfrusen. Det feck jag ock 
låf till och reste Kyndelsmässo tiden dit m ed Kyrkofol- 
ket som foro hem  ifrån Kyrkan. Om qwällen kom mo wi 
till Ytterbodan, hw arw est jag sökte up min m oster som 
w ar gift m ed en soldat w id nam n Wacker, hw arest jag 
hade mitt natt logem ent och blef ganska wäl unfägnader. 
Om m årgonen gack jag litet förut till Ostnäs och expedie
rade den byn förr än m ina rese Cam m erater kom mo ef
ter, hwilka jag sedan följde öfwer Qwarken.

Hela det dygnet, som jag w ar i Holm ön snögade och 
yrde det mycket. Och här såg jag något nytt, som jag 
aldrig sett förr, näm ligen w äderqw arnar, som då gingo 
m ed full fart.

Dagen efter måste jag då gå helt allena öfwer Q w ar
ken i owägat före, så at jag måste w ada i snön till tjock
benet; hon är 1 mil bred m en lycka w ar at det war 
opp-ljust och utstakader wäg. Och til qwällen kom jag 
åter till YtterBodan, hwilken by jag ock i hast expediera
de. Hos m in m oster tilbragte jag åter natten och hade til 
säng Cam m erat hennes enda lilla son, min Cousin, som 
dagen därefter lärde mig fånga harar m ed snaror. Och 
sedan m archerade jag, u tan  at stanna, genom Täfte och 
Tafle Byarna till Staden igen. (Ur 2:a boken, s. 290.)
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Att Holm öns m ånga väderkvarnar blev en överraskning för 
Pehr Stenberg är tänkvärt och antyder, att på andra håll i 
socknen användes nästan bara de betydligt enklare bäckkvar
narna. På Holm ön fanns i stället åtm instone 6-7 väderkvar
nar varav flera uppsatta  redan på 1600-talet. Stenbergs långa 
prom enad hem  från Holm ön till Umeå stad, en sträcka på 
drygt tre mil i delvis ovägat före, föreföll därem ot inte som 
någon m ärkvärdighet. M oster Ingeborg på soldattorpet i Yt- 
terboda fanns dock tillhands och gav ånyo härbärge åt sin 
systerson från Stöcke.

I Ytterboda infann sig Pehr Stenberg också i oktober 1784, 
nu på återresa från sin farbror Lars Ström vid tullstationen i 
Ratan. Kusinen N athanael i Ytterboda, som nu blivit 16 år, 
omtalas också den här gången liksom m ostern och hennes 
man. Denne var nu  52 år och nyligen pensionerad efter nästan 
30 år som indelt soldat underställd Umeå kompani.

Återresan

Jag red då om dagen till Säfwar, och derifrån sedan, efter 
undfången wägwisare, till Ytterbodan, till min Moster, 
som blef ock mycket glad öfwer min ankomst. Där 
förblef jag hela följande dagen. H on w ar gift m ed en 
Afskjedat Soldat w id nam n Jonas Wacker. Deras Son 
Nathanael, som sedan kallade sig Boström, w ar icke 
hem m a utan ute i skärgården at fiska, och som jag hade 
mycket lust at råka detta m itt Syskonebarn; så fölgde jag 
M orbror dit; under det wi i w ägen sågo på några fiske 
bragder och fingo något litet fisk här och där. Emot hafs 
bandet träffade jag min Cousin och hans kamm erat, som 
hade fått någorlunda braf fisk. Han w ar nu blefwen näs
tan fullwäxt. I det wi råktes och hälsade på hw arannan, 
så förtröt det mig något at han ej tog af sig mössan; och 
undrade på, at icke han hade lärt bättre, icke heller sade 
hans far något härom. Kanske ock denna förtrytsam het
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härrörde af något litet äre begär hos mig. Dock teg jag 
och låddes ej m ärka något.

Dagen efter som w ar den 15, reste jag därifrån till Sta
den. [...] U nder wägen, fant jag hu ru  hjerteligen min 
Moster hölt utaf mig. Jag hade wäl flera gångor förut af 
flera om ständigheter funnit det samma, m en dock nu 
mäst; ty som jag i släden satt straxt fram om  henne, så 
tog hon mig så hjerteligt i hwilket ej annat kunde än 
glädja mig. (Ur 5:e boken, Octobris 1784.)

K nappt 20 år senare, eller i m itten av m ars 1804, miste kusi
nen N athanael (36 år) livet i en dram atisk säljaktsolycka, om 
vilken m an ännu talar i Ytterboda och näraliggande kustbyar. 
Tillsammans m ed tre jaktkam rater blev han i storm  förd u t i 
havet av ett stort isflak och återfanns sedan aldrig mer. U t
rustningsdetaljer från båtlagets stora sälfärdsbåt, vilken så 
sm åningom  återbördades till Ytterboda av två överlevande i 
jaktlaget, finns dock alltjämt i behåll vid Holm öns båt
m useum .8

Vintern 1779 besökte Pehr Stenberg på nytt Holmön, och 
han tog som vanligt in hos trem änningen M argareta och hen
nes make Johan Eriksson på gården Jan Ers. Stenbergs ärende 
den här gången tycks dock ha varit M argareta själv, som drab
bats av psykisk ohälsa.

Sinnes swag
Detta året hade Johan Erickssons hustru  M argareta i 
Elolmön blifwit sjuk och tillika rörd till sina sinnen, 
hwilket mycket rörde mig, hälst jag wäl kände henne, 
w ar litet slägt m ed henne, och hade qw arter hos henne 
när jag w ar där i byn; derföre bad jag ofta Gud, at han, 
om han fant det för godt willa gifwa henne sitt förnuft 
igen och för-hjelpa henne till hälsan. (Ur 2:a boken, 
s. 365.)
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I februari 1785 företar Pehr Stenberg ännu en resa till Holm 
ön, nu i sällskap m ed en "W äst Göte" m ed syftet att få ihop 
nya respengar inför studierna i Abo. Men den här gången bor 
han -  jämte kam raten -  hos bonden Nils Pehrsson på gården 
Håkars (Holmön nr l).9 Bondens hustru  M argareta Mickels- 
dotter (1733-1809) är, i likhet m ed systrarna M argareta och 
Britta på gårdarna Holm ön nr 4 och 6, också inflyttad holmö- 
bo, nu från Obbola by. Men också i Obbola hade Pehr Sten
berg släkt, enligt egen utsago till och med "slägtingar i alla 
fyra gårdarna".10

Holmöresa
I slutet af M ånaden [Februarii] företog jag en resa till 
Holm ön i samma ärende som den förra till Obola. Till 
rese sälskap hade jag en W äst Göte, som tycktes w ara en 
beskedlig karl och togo wi härbärge på ett och samma 
ställe hos Nils Pehrs son. Hans upförande w ar ganska 
sedligt och beskedligt. Hans nam n har jag förglömt. H an 
brukade hw ar qwäll och m årgon hålla bön, som wist är 
wackert; m en jag för m in del tyckte at det såg något 
tilgjort ut, at på främ m ande ställen falla på knä och hålla 
sin bön för sig sjelf, åtm instone så w ar det icke efter m itt 
tycke; ty om jag wille hålla bön och hafwa någon nytta 
af bönen; så wille jag wara helt allena; m en i andras när- 
waro blefwo altid mina tankar störda, ja sjelfwa farhå
gan, at af någon blifwa öfwerraskad, gjorde at jag stör
des i m ina tankar; Förmodeligen härrörde sådant af 
w ana hos mig, som så mycket hade bodt ensam. Af sam 
ma grund torde åter hans bön wara lika så alfwarlig och 
upriktig och för honom  af samma nytta, eftersom han 
dageligen w ar w an derm ed. Af denna W ästgöten feck 
jag höra at min w än Moses Staal hade blifwit Prest i 
Westergyln.11 H w ad min resa angick, så aflopp den efter 
önskan i anseende till m itt ärende. (Ur 5:e boken, s. 150.)
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Att m ed hjälp av några få partier u r Pehr Stenbergs "Lef- 
wernes beskrifning" ge en rättvis bild av m em oarförfattarens 
personlighet är givetvis omöjligt. Genom gående i hans berät
telser från Holmön, och resorna till och från, fram går ändå 
släktens stora betydelse för honom, och hur han på ett tydli
gen naturligt sätt på den tiden kunde ta in hos mer eller m in
dre nära bekanta som bodde där han för närvarande befann 
sig. N ågon ännu levande m untlig tradition om Pehr Stenberg 
och hans aktiviteter ute på Holm öarna lever därem ot inte 
kvar bland de i övrigt så folkm inneskunniga öborna.

De här redovisade partierna u r Pehr Stenbergs levernes be
skrivning genom går sedan en tid -  jämte övriga delar av hans 
om fattande m em oarer -  renskrivning och vetenskaplig be
handling inför digitalisering och publicering. En arbetsgrupp 
vid Dialekt-, ortnam ns- och folkm innesarkivet i Umeå, under 
ledning av bl.a. Fredrik Elgh och Göran Stenberg, är engage
rad m ed det stora handskriftsm aterialet. En utgåva av allt 
detta unika kunskapsstoff ser vi förstås fram emot.

Noter

1 Pehr Stenbergs herbarium , m ed växter också från H olm öarna, be
rättar Stefan Ericsson om i Västerbotten n r 4/2011, s. 61 ff.

2 Om Pehr Stenbergs släktingar jämte deras gårdar på Holm ön, se 
W ikström 2007.

3 En enklare version av "En resa till H olm ön i oktober 1801" (av Pehr 
Stenberg 1821) publicerades i Umeå Nya Tidning 1898, och hos Sand
ström  1991.

4 Om N athanaels fars efterträdare på roten 114 Wacker berättade jag i 
Oknytt, n r 1-2 1995. -  Pehr Stenbergs och kusinen Nathanaels m or
m or hette också Ingeborg och var dotter till en indelt soldat i 
Norrmjöle, Umeå lfs.

5 Återgivningen av handskriften följer de principer som framläggs av 
W ennstedt 1987, s. XI.

6 H östen 1779 avseglar Pehr Stenberg från Umeå till Åbo för präststu
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dier. H ans skildring av sträckan Um eå-Stockholm  återger jag orda
grant i Bottnisk Kontakt VIII (1997).

7 Av öns väderkvarnar står en alltjämt kvar på Holm ön, om än starkt 
restaurerad, och en annan är sedan 1920-talet utlokaliserad till fri
luftsm useet Gamm lia i Umeå.

8 Om  kusinen N athanael Boströms olycksfärd under säljakt i m ars 
1804, skrev jag i Oknytt, nr 1-2 2012.

9 Om bonden Nils Pehrsson (1733-1807) på H olm ön nr 1, av Pehr 
Stenberg 1821 beskriven som "Nils Pehrs Gubben, en klok och be
skedlig m an", berättar också W ikström 2007, s. 12 ff.

10 Strax innan, i Pehr Stenbergs "Lefwernes beskrifning" (februari 
1785), berättar han detta beträffande ett besök hos bönderna i Obbo- 
la, för att också där "få mig något litet respengar".

11 O rtnam net Westergyln, Västergyllen, är en äldre poetisk benäm ning 
på Västergötland. -  M åhända här om fadern till den på sin tid kän
de prästm annen Moses Stahl d.y. (f. 1791), verksam  i bl.a. Sörmland.

Ordförklaringar
expediera, stöka undan, här om Stenbergs viaticum, se nedan! 
fet- eller hzoit Tisdag, num era oftare bara fettisdag, där fe t syftar på all god 

m at som brukade ätas inför efterföljande fasteperiod. 
fiskebragd, fiskeredskap, på H olm ön oftast om bundna redskap (nät, 

ryssjor o.d.).
Kyndelsmässodagen, tidigare även jungfru Marie kyrkogångsdag o. likn. 40 da

gar efter Jesu födelsedag. M ässan firas sedan 1772 söndagen närm ast 
före eller efter 2 februari, 

syskonebarn, äldre synonym  för lånordet kusin, < fra. cousin(e). 
sängbud, besök av präst i hem m et hos en sjuk eller döende, varvid prästen 

då kunde lyssna till bikt, utdela nattvarden, vara själasörjare m.m. 
Täfle och Tafle, äldre nam n på byarna Täfteå och Innertavle (med Yttertavle) 

strax norr om Umeå. 
tjockbenet, vaden.
undfången, erbjuden, till undfå v. få, erhålla, mottaga. O rdet undfägna bjuda, 

traktera, hör också hit. 
uppbördsresa, inkasserings-, indrivningsresa, här om Pehr Stenbergs viati

cum.
viaticera (lat.). Seden viaticum innebar, att en blivande student efter beslut 

av sockenstäm m an kunde vandra från by till by  och be om ekonom is
ka bidrag till universitetsstudier.
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Ytterbodan, äldre nam n på Ytterboda by, dialektalt även Boda(n) bodarna 
och dativform en (i) Bodöm < *Bodum.

Käll- och litteraturförteckning

Otryckta källor
"Petter Stenbergs Lefwernes beskrifning". Kungl. Biblioteket, Stockholm. 

-  En kopia, transkriberad genom  professor M agnus von Platen, 
Umeå, förvaras vid Forskningsarkivet, Umeå universitet.

H ans W ikström, Ö rnsköldsvik, har bidragit m ed släktutredningar.
Göran Stenberg, Stockholm, har läm nat synpunkter inför publicering. 

H ärm ed ett varm t tack till dem  båda!

Litteratur
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BORJE HARNESK

Klass mot klass i Härnösand 
på 1700-talet

Begreppet klasskamp förknippar säkerligen de flesta m ed 1800- 
och 1900-talens industrikapitalism , m ed revolutioner och strej
ker, och m ed arbetarmassor. N ågon klasskamp förväntar m an 
sig knappast i små idylliska miljöer som de norrländska sm åstä
derna på 1700-talet. I den här artikeln ska jag likafullt redogöra 
för en konflikt i 1700-talets H ärnösand som mycket väl kan för
tjäna titeln klasskamp. M otsättningarna stod m ellan stadens tre 
borgargrupper; handelsm än, hantverkare och fiskare.

Det var vid riksdagsvalet 1771 som de djupgående m otsätt
ningarna mellan de tre grupperna tydligt kom upp till ytan. 
En av huvudpersonerna i konflikten var M atthias Kiörning, 
som sedan 1757 var borgm ästare i staden. H an var uppenbar
ligen en stark personlighet och hade utsetts till stadens riks
dagsm an tre gånger tidigare. Vid riksdagsm ötena hade han 
varit mycket aktiv, och som hattanhängare gett sig in i hätska 
debatter m ed m otståndarna. Vid riksdagen 1769 hade han va
rit i konflikt m ed Carl Fredrik Pechlin om ett ärende i sekreta 
utskottet och, enligt en observatör, gett denne "duktigt på päl
sen". Det hade slutat m ed att de två "visade tänderna åt var
andra".1

N u var det m ars m ånad 1771 och återigen var det dags att 
utse riksdagsfullm äktig. Denna gång hade emellertid ett 
missnöje, som av allt att döm a länge legat latent, nu  formerat 
sig till en opposition. En m otkandidat till Kiörning, handels-
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Kiörning Söderberg

Riksdagsvalet i H ärnösand 1771. H uvudkandidaternas röster. Källa: 
H ärnösands stadsarkiv, rådhusrättens inneliggande handlingar, vol. 
F IIa:52, H ärnösands landsarkiv.

m annen Jonas Söderberg, lanserades. H an backades visserli
gen upp av ett litet antal m indre fram gångsrika handelsm än, 
m en det var i första hand bland det lägre borgerskapet som 
oppositionen hade sitt fäste.2

Valdeltagandet var stort, drygt 75 procent bland de 125 
röstberättigade, och röstningen slutade m ed att Kiörning 
vann över Söderberg, m en m ed mycket liten marginal. För se
gern kunde han tacka en grupp förmögna handelsm än, som 
innehade m ånga röster vardera. Vid röstningen tilläm pades 
näm ligen inte principen om en man, en röst, u tan varje borga
re förfogade över det antal röster som svarade m ot den skatt 
han erlade till staden. En stor majoritet av borgarna, framför 
allt fiskare och hantverkare, röstade emellertid på Söderberg.

Valet överklagades genast av oppositionen, som efter känt 
m önster hävdade att lag och förordningar inte iakttagits un 
der valproceduren. Flera av borgm ästarens sym patisörer hade 
tillåtits att läm na sina röster trots att de egentligen inte hade 
rätt till det, sade man. Två av dem  var inbegripna i oavsluta
de konkursm ål, vilket borde ha diskvalificerat dem. Två han
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delsm än hade fått rösta trots att de var frånvarande, genom 
att lämna voteringssedlar. Ett sådant undantag fanns visserli
gen för de bottniska städerna på grund av de stora avstånden, 
m en det gällde bara vid "långväga sjöresor", och nu var det 
m ars m ånad och isen låg ännu tjock.3 Några av Söderbergs 
sym patisörer påstods också felaktigt ha strukits u r röst
längden.

Det som m est verkar ha upprört sinnena var att borgm ästa
rens svärfar, den förre borgm ästaren och num era häradshöv
dingen M artin Lundeberg, hade tillåtits lägga sina röster på 
sin svärson. Det ansågs stötande, även om det inte var olag
ligt. N är m agistratens rådm än -  som alla ställde sig bakom  
Kiörnings kandidatur -  senare försvarade sig, replikerade de 
att även Söderbergs släktingar (han hade sin far, svågrar och 
m orbröder bland de röstberättigade) hade kunnat göra på 
samma sätt. Det hade de dock inte gjort, m ed den principiella 
motiveringen (som de senare gav) att landets städer, och sär
skilt de små, riskerade att utnyttjas för särintressen om släkt
grupper tilläts använda sina röster för att "formera en plurali- 
tet" vid valen. Tydligen hade Kiörning och hans svärfar brutit 
mot en fast rotad m en oskriven lag. En sista anklagelse gick ut 
på att borgm ästaren i sin m aktfullkomlighet inte avstått från 
att ingripa i beslutsfattandet trots att han var jävig. Bland an
nat hade han själv uppm anat de oppositionella i äldsteför
samlingen att u tan dröjsmål underteckna hans riksdags- 
f ullmakt.

Oppositionen överklagade först valet till landshövdingen. 
Representanter för hantverkarna och fiskarna spelade fram 
trädande roller och besvärsskrivelserna undertecknades av 
fem hantverkare och tre fiskare. Landshövdingen underkände 
deras protester, m en de gav sig inte u tan vände sig till både 
KM:t och till borgarståndet som i juni samlades till riksdagen. 
Då hade redan Kiörning rest till Stockholm, trots att hans 
status som riksdagsm an ännu inte var slutgiltigt avgjord.
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H ändelserna i H ärnösand visar att valkam panjer inte var 
okända företeelser. Sådana var visserligen inte tillåtna: den 
kungliga förordningen från 1731 deklarerade att alla "sam- 
m anlopp" förbjöds och att borgerskapet skulle "m ed stillhet 
samt u tan ensidige avsikter ... skrida till valet" och välja en 
person som "staden" hade nytta av, och i förslaget till valord
ning vid riksdagen 1771/72 upprepades förbudet m ot "rös
ters värvande".4 Principen bakom  förbudet från statsm aktens 
sida var inte att politiskt engagem ang och deltagande från de 
vanliga m edborgarnas sida var farligt eller icke önskvärt. 
Tvärtom förklarade man, som G unnar Wallin har påpekat, att 
"m edborgarnas politiska intresse och vakenhet var den väl 
fungerande statens grundval och den fria sam hällsdebatten 
dess nödvändiga förutsättning". Röstvärvning betraktades 
som ett övergrepp m ot individens möjlighet att personligen 
och på rationella grunder fatta fria beslut, opåverkad av and
ra. I botten på synsättet låg en "extrem individualism ", och 
m ötesförbudet betraktades som -  eller åtm instone fram ställ
des som -  ett värn för friheten.5

M en det var svårt att b lunda för existensen av m otstridiga 
klassintressen. Två m ånader efter valet åtalade stadsfiskalen 
en m edlem  av oppositionen, fiskaren M atthias Vedin, för att 
ha arrangerat "klubbsam m ankom ster". Där hade det före
kom m it "galenskaper och oskick", och sådana gästabud hade 
fiskaren inte gjort sig känd för tidigare. Det var ingen slump, 
m enade stadsfiskalen, att de nu  ägt rum  bara ett par dagar 
före valet. Vedin nekade förstås till att ha hållit valm öten, men 
hans försvar var så ironiskt form ulerat att det kanske säger 
något om både konfliktens intensitet och fiskarnas och hant
verkarnas självförtroende. Visst hade han förplägat några 
vänner som kom mit på besök, m en det var inget konstigt m ed 
det. Om stadsfiskalen själv hade infunnit sig "hade han icke 
heller u tgått ofägnad". Om det för övrigt vore förbjudet för en 
fattig fiskare att bjuda hem  vänner och bekanta, så vore det
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väl inte heller tillåtet för de rika. Men, som det "icke är obe
kant att här i staden uti flera förnäm a hus på lika sätt skett 
stora besök och roliga tidsfördriv ... som otvivelaktigt kostat 
husvärden långt mer i jäm förande m ed m itt ringa hus, vill jag 
icke tvivla på att fiskalen ... också ställer sådan frikostig hus
värd till ansvar". Slutligen konstaterade Vedin att inga olag
ligheter hade bevisats och stadsfiskalen borde näpsas efter la
gen för att ha m issbrukat sitt ämbete, och även ersätta honom  
för hans tidsspillan vid rättegången.6

Inte bara valm öten tycks ha kom mit till användning. När 
röstningen skulle inledas hade Lundeberg, borgm ästarens 
svärfar, klagat på "att tryckta papper om riksdagsvalet blivit 
utspridda i staden" som "torde förorsaka skadlig inverkan 
hos de enfaldiga". Också när m agistraten kom m enterade op
positionens anklagelser näm ndes "utspridda papper". Sådana 
"ovanliga fram farter" hotade att skada det förtroendefulla 
bandet mellan stadens styrelse och borgerskapet. När den nu 
varande tvisten var avslutad borde landshövdingen tillsätta 
en utredning, varnade man.

Det är ganska uppenbart att en organiserad kampanj för att 
mobilisera hantverkare och fiskare hade föregått valet, m ed 
syfte att göra slut på borgm ästarens och handelsm annaelitens 
dittills ohotade regim. Lyckades kampanjen? Inte på kort sikt, 
för det behövdes hjälp från de partipolitiska intrigerna mellan 
hattar och mössor vid riksdagen i Stockholm.

H ärnösandsvalet blev ämne för en om ständlig debatt i bor
garståndet, när riksdagen inleddes på som m aren.7 Kiörning 
hade här både anhängare och m otståndare. En deputation till
sattes, som i sitt utlåtande m enade att borgm ästarens svärfar 
inte hade haft rätt att rösta. Släktskapet var visserligen inte re
levant, m en en häradshövding, en civil ämbetsman, kunde 
inte anses ha gem ensam m a intressen m ed städernas borgare. 
Som häradshövding hade han m ot staden ett "opponerat in
tresse", eftersom han biträdde allmogen, bland annat i tvister
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m ed borgerskapet samt m ed att form ulera deras riksdagsbe- 
svär. De övriga, vilkas rösträtt oppositionen hade ifrågasatt, 
borde inte heller ha fått rösta. Om m an nu  drog bort de olag
liga rösterna så fick handelsm annen Söderberg majoritet, 
och borde alltså vara H ärnösands rätte riksdagsrepresentant. 
Kiörning hade dessutom  inte agerat oväldigt, u tan  utövat 
otillbörliga påtryckningar.

De flesta av ståndets ledam öter instäm de i deputationens 
slutsatser. Några lade också till att Kiörning var en besvärlig 
figur: han hade varit oppositionell vid det nyligen hållna tal- 
m ansvalet och då agerat m ed "fräckhet och hotelser". Kiör- 
nings anhängare kunde inte komma fram m ed m er än ett 
ganska lamt försvar. De föreslog att både borgm ästaren och 
handelsm an Söderberg skulle accepteras som stadens riks
dagsmän. Diskussionen slutade efter flera dagar m ed en om
röstning: Kiörning uteslöts u r ståndet, döm des att böta 1000 
riksdaler, och Söderberg togs in i stället, m ed 72 röster mot 47.

Konflikterna på våren 1771 kom knappast oväntade. Åt
m instone sedan några år hade protester m ot det m an uppfat
tade som m aktfullkom lighet från borgm ästaren och m agistra
ten kom mit till ytan i staden. Tre år tidigare hade en fiskare 
och fem hantverkare protesterat m ot ett val av extra ordinarie 
rådm an. En av de sex var tröjvävaren Stretenberg, fram trä
dande oppositionsm an också vid riksdagsvalet. Protesterna 
denna gång gällde att inte bara att tobaksfabrikören Lenæus, 
som vann valet, utsetts till extra ordinarie rådm an, u tan också 
stadsbokhållaren Alenius, som kom tvåa, trots att bara en 
skulle väljas. De fyra m enade att borgerskapet därm ed hade 
blivit lurat på ett fritt val. Dessutom påstod de att fiskaren 
N ordin varit utskickad "såsom ett redskap" att värva röster 
för Alenius. Det hade de vittnen på, och de stäm de fiskaren 
till rådhusrätten. M agistraten visade ingen större iver att lösa 
saken, målet uppsköts, m en när det till slut behandlades i rät
ten hade de kärande ändrat sig. De ville inte fullfölja sin talan
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mot fiskaren N ordin eftersom de inte ville "hans ofärd söka". 
Men de krävde att han skulle betala deras rättegångskostna
der på 24 skilling kopparm ynt. Det gick han m ed på, vilket 
väl får anses bevisa att röstvärvning verkligen skett. Råd
husrätten fann uppgörelsen rimlig och lät saken bero.8

Vad gällde konflikten?

Men ännu är det inte riktigt klart vad stridigheterna gällde. Bara 
personfrågor har knappast någon större betydelse för en stor 
grupp m änniskor om inte deras levnadsvillkor påverkas av u t
gången. Vad var det som höll sam m an oppositionen? Något i 
borgm ästarens och rådm ännens sätt att styra staden måste ha 
förenat hantverkare och fiskare, något måste ha övertygat dem  
om att de var utsatta för orättvisor av något slag. I m ånga andra 
stridigheter mellan de olika yrkesgrupperna i andra städer är 
det svårt att få en uppfattning om vilka sakfrågor som stod i 
centrum  för m otsättningarna. Den officiella ideologin som pro
klam erade intressegem enskap inom  borgerskapet gjorde det 
svårt att hävda särintressen, eller för någon kandidat att öppet 
binda sig för att representera den ena eller den andra samhälls
klassen. I H ärnösand har vi därem ot en ganska god insikt i vilka 
frågor som drev fram  oppositionen m ot Kiörning och den han- 
delsm annadom inerade magistraten.

I två skrivelser, delvis likalydande, strax efter de här valen, 
redovisade representanter för hantverkar- och fiskarsociete- 
terna sitt missnöje m ed de styrande i staden.9

De materiella problem en rörde den konkurrens som båda 
yrkesgrupperna var utsatta för från bönderna på landsbyg
den. Fiskarnas fångster förm inskades av att bönderna trängde 
sig in på deras vatten, både på norra och södra sidan av sta
den. De krävde förbud för allmogefiske närm are staden än 
två mil. Större delen av fiskarna hade ingen annan inkom st
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källa, och bönderna gjorde intrång på deras fiskevatten. Men 
även flera av stadens handelsm än berikade sig på fiskarnas 
bekostnad. De hade skaffat sig rätten till flera fiskehamnar 
och krävde oskäliga avgifter för att bruka dem. Det var nu  
nödvändigt att KM:t vidtog åtgärder för att inskränka jord- 
och landägares "omättliga vinningslystnad7'. H antverkarnas 
belägenhet var också svår. På landet fanns ett överm ått av 
sockenhantverkare som betjänade ståndspersoner och bönder, 
och stadens hantverkare led så svårt av konkurrensen att de 
varken kunde försörja sig eller betala sina kronoutskylder. 
N ågot måste göras.

Men m agistraten gjorde ingenting, eller alldeles för litet. 
Det "nödlidande och betryck" som hantverkare och fiskare 
befann sig i hade inte avhjälpts eftersom deras klagomål först 
m åste passera m agistratens händer. Det var tydligt att "m agi
straten och dess ledam öter hade ett olika intresse emot bor- 
gerskapet". Ingen förde deras talan vid riksdagarna eftersom 
"våra m edborgare i anseende till parti-agget varit m era u p p 
m ärksam m a och sysslosatta att få utföra sin egen häm ndgi
righet emot sina vederdelom än och m otståndare, sam t varit 
m er porterade för eget intresse än sina m edbröders ...". 
Syftningen på Kiörnings insatser som riksdagsm an är omiss
kännlig.

Dessutom hade de styrande lagt på borgerskapet nya och 
"ovanliga" skatter som hotade att ruinera dem. Till och m ed 
de fattiga som beviljats befrielse från kronoutlagorna tvinga
des betala fulla utskylder till staden. Och till vad användes 
dessa pengar? Jo, till "onyttiga byggningar" som var så dyra 
att de höga skatterna trots allt inte räckte till, så att det ändå 
talades om behovet av ännu m er utgifter till staden.

Till slut anklagades m agistratens m edlem m ar för att för 
egen räkning ha lagt beslag på den donerade stadsjorden 
(som var avsedd att fördelas inom  borgerskapet). Till råga på 
allt hade gymnasiets lektorer tillåtits tillägna sig de bästa åk
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rarna, och vid svagår hade borgarna ibland varit tvungna att 
köpa köldskadat korn för 72 daler kopparm ynt tunnan av 
dem.

Likgiltigheten för det lägre borgerskapets behov var heller 
inte ny. Skrivelsen hänvisade till en gammal händelse, då m a
gistraten sökt genom driva en oskälig löneförhöjning. Den 
hade avslagits av landshövdingen, m en här hade m an ännu 
ett bevis för att stadens styrelse var mer m ån om sitt eget än 
om stadens allmänna bästa.10

M agistraten var inte bara ointresserad, den behandlade 
också hantverkare och fiskare m ed en kränkande social arro
gans. N är dessa tidigare framfört sina klagomål hade de be
mötts m ed förolämpningar: de var "onyttiga medlemm ar, 
oroliga huvuden, och en oförståndig hop, den där ännu löper 
uti sin okunnighet och yra, likt en machine, den en gång blivit 
satt i rörelse och icke så snart hinner stanna . De beskylldes 
också för att hålla olagliga sam m ankom ster och vistas på 
lönnkrogarna i sus och dus. Påståendena var helt enkelt 
skym fande och m agistraten hade sökt befläcka borgerskapets 
allmänna heder och välfärd, och "försökt göra oss till uppro
riska undersåtare och allmänna fridförstörare i ett borgerligt 
samhälle".

Så länge hantverkare och fiskare inte hade någon i styrande 
position som försvarade deras intressen blev inget gjort: "Kan 
vårt lidande aldrig m ildras, m indre upphöra, så länge suppli- 
kanterna icke äga någon av sina m edbröder inom m agistra
ten, som bevakar deras rättigheter." Visserligen fanns möjlig
heter att vid valen utse rådm än som var villiga att driva deras 
frågor, men det var i praktiken svårt, eftersom m ånga av det 
lägre borgerskapet "till sitt eget förfång" inte vågade eller vil
le gå emot "de handlandes och förm änners vilja [utan i stället 
visar] dem  den åstundade hedern av vördnad, och för att hos 
dem  icke förlora sin credit".

Riksdagsvalet 1771 slutade så sm åningom  med att Jonas
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Söderberg fick plats i borgarståndet som H ärnösands riks- 
dagsrepresentant. Kiörning betalade sina böter och fortsatte 
att verka som borgmästare. H an valdes till riksdagsm an 1778, 
och vann även valet 1786, m en blev tvungen att avsäga 
sig uppdraget eftersom han nu  inte längre var borgm ästare 
utan  lagman, alltså en civil ämbetsman. Han dog strax 
därefter.

Inför riksdagsvalet 1771 hade det lägre borgerskapet för
sökt sig på ett genom brott för att bryta handelsm annaelitens 
dom inans genom att både bryta mot reglerna (genom att ar
rangera valm öten, "klubbsam m ankom ster") och m ot norm er
na (genom att avkasta sig "vördnaden" för eliten), m en också 
genom att utnyttja de norm er som passade för tillfället (ge
nom  att fördöm a släktingars röstande på varandra). Försöket 
var delvis fram gångsrikt, m en bara i det korta perspektivet, 
för inom  stadens hantverkar- och fiskarbefolkning levde miss
nöjet m ot stadsstyrelsen kvar. Det kom åter till uttryck vid 
rådm ansvalet 1792. Två nya rådm än skulle väljas, efter ett 
dödsfall och ett avsked. Trots att ett hantverkarkrav från 1771 
om en öronm ärkt rådm ansplats inte hade formellt beslutats, 
så hade uppenbarligen en praxis om deras representation i 
m agistraten sm åningom  accepterats, för nu frågade ordföran
den om valet skulle gå till på samma sätt som förra gången, 
näm ligen att en rådm an av handelssocieteten och en av hant- 
verkarsocieteten skulle väljas. Från handelsm ännen krävde 
m an "en fri och otvungen om röstning", u tan någon inskränk
ning. H antverkarna m enade att eftersom rådm an Moberg, 
som begärt avsked, tillhörde hantverkarsocieteten, så var det 
inte m er än rätt att han efterträddes av en annan hantverkare. 
De närvarande fiskarna passade också på att begära om en 
reserverad rådm anspost.

Snickarmästaren Sven Holm berg begärde sedan att få läm 
na en skrivelse till protokollet. Skrivelsen var undertecknad 
av sex hantverkare och fyra fiskare, och av följande innehåll.
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Undertecknarna hade hört "grunkas" att handelsm ännen vid 
detta val skulle yrka på ett fritt val, och "dym edelst vilja skilja 
societeterna ifrån den på lång tid innehavda rättighet att av 
sitt sam fund få hava en ledam ot i m agistraten som iakttar de
ras rätt . Men "förnuftet, billigheten och ändam ålet för 
samhällets inrättning instäm m a däri, att var och en m edlem  
bör deltaga i ljuvt och lett, i m ån av vad han till samhällets bi
stånd bidrager". Därför borde både hantverkarna och fiskarna 
tillerkännas varsin plats i stadsstyrelsen. A rgum ent om att de 
inte hade kom petent folk i sina led var ogiltiga, "ty i sådant 
fall är vi förm ätna nog att vilja tävla m ed någon annan socie- 
tet", och de tidigare hantverkarrådm ännen har ingen haft 
några anm ärkningar emot. Hantverkare och fiskare deltog 
lika m ed handelsm ännen i m agistratens avlöning, de hade be
ordrats att utse assistenter för att gratis biträda rådhusrätten, 
särskilt på som rarna då rådm ännen och handelsm ännen var 
borta på sina handelsresor. Därm ed hade de själva tvingats 
åsidosätta sina egna arbeten. Vid konkursm ålen hade de varit 
tvingade att rycka in eftersom handelsm ännen ofta själva var 
fordringsägare eller släktingar till andra fordringsägare: "Det
ta lagt tillhopa gör att vi tror att vår begäran bör tillgodoses, 
och att vi blir bibehållna vid en oss i långa tider oklandrad 
tillerkänd rättighet." Så var det i andra städer och så bör det 
vara i Härnösand. Avslutningen innehöll ett förtäckt hot: "I 
annat fall kanhända att vi begär att bli befriade från all skatt 
och tunga till staden . . ."

Kravet tillgodosågs inte. Några hantverkare påpekade -  
självmant eller på tillfrågan är svårt att avgöra -  att skrivelsen 
inte formellt hade beslutats på hantverkarsocietetens möte. 
M agistraten ansåg då att inget avseende kunde fästas vid den, 
och valet skulle vara fritt. I praktiken vill det emellertid synas 
som att skriften hade effekt. Först valdes en handelsm an (en 
måg till Jonas Söderberg, Kiörnings rival tjugo år tidigare och 
nu rådm an), sedan valdes ingen annan än hantverkarnas ta
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lesman, snickarm ästaren Sven Holmberg. I praktiken kunde 
alltså hantverkarna i fortsättningen ha en representant i 
stadsstyrelsen. Fiskarsocieteten, därem ot, verkar ha glömts 
bort.

Oppositionen m ot Kiörning och m agistraten vid riksdags
valet 1771 var bara en episod av flera inom en kollektiv rörel
se i m ånga städer där hantverkare och fiskare krävde större 
inflytande i stadsstyrelsen. U nder det kvartssekel vi här följt 
den, från 1760-talet till 1790-talet, har den tidvis förhållit sig 
avvaktande, tidvis har den aktiverat sig. Det politiska syste
m et m ed dess återkom m ande valtillfällen har öppnat möjlig
heter för oppositionen att samla stöd och ställa krav inom 
ram en för ett institutionaliserat system. Händelserna i H ärnö
sand kan på ett utm ärkt sätt beskrivas och förklaras m ed den 
förklaringsmodell som sociologisk forskning har försökt till- 
lämpa på sociala proteströrelser i allmänhet, historiska såväl 
som m oderna. Det ska jag avslutningsvis göra.

Den teoretiska och empiriska litteraturen om proteströrelser 
-  de kallas i internationell forskning "social m ovem ents" -  är 
mycket om fattande, särskilt inom am erikansk sociologi. En 
förklaringsmodell har vunnit särskilt stor uppslutning.13

Den m odellen m enar att förekomsten av ett utbrett m issnö
je visserligen är nödvändig m en inte tillräcklig, för att kollek
tiva aktioner som ställer krav på politiska förändringar till 
dem  som har m akten ska kunna formeras. Å tm instone tre yt
terligare betingelser krävs: gynnsam m a politiska öppningar 
som antyder att m otståndaren är sårbar, m obiliseringsresur- 
ser för att samla anhängare via nätverk av olika slag, samt -  
och icke m inst -  en kollektiv identitet m ed gem ensam m a vär
deringar som ger rörelsens mål och aktioner legitimitet. Utan 
att överdriva alltför mycket kan m an hävda att de ansträng
ningar som H ärnösands hantverkare och fiskare gjorde för att 
avsätta borgm ästare Kiörning från hans m er eller m indre 
självklara riksdagsm annapost, och deras krav på en reser
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verad plats bland rådm ännen i m agistraten, innehöll dessa tre 
betingelser.

Det politiska system et som sådant, m ed återkom m ande 
valtillfällen, erbjöd potentiella öppningar för att utm ana m ak
ten. Men den inbyggda ojämlikheten, m ed den graderade 
rösträtten, försäm rade vanligtvis utsikterna till framgång. Vid 
valet 1771 tillkom emellertid en om ständighet som gav för
hoppningar om bättre resultat. En falang bland handelsm än
nen hade av någon (för mig okänd) anledning ham nat i m ot
sättning till borgm ästaren och den övriga eliten, och var 
beredd att m ed sin prestige och erfarenhet (av till exempel de 
juridiska formalia som krävdes för besvärsskrivande, och lik
nande) föra ordet för oppositionen. Vetskapen om att Söder
berg var beredd att ställa upp som m otkandidat gjorde att va
let plötsligt blev -  eller åtm instone troddes vara -  ett särskilt 
gynnsam t tillfälle, en politisk öppning.14

Organisatoriska resurser för att sprida information och 
övertala tveksam m a att rösta rätt fanns naturligtvis alltid i en 
sm åstad av det här slaget, m en bör ha förbättrats ytterligare 
av att hantverkarna och fiskarna bara ett par år tidigare hade 
bildat formella organisationer; hantverkar- respektive fiskar- 
societeten.15 Organisationerna blev sannolikt fora för att för
bereda krav och samla stöd. Även snickaren Holm berg m ed 
flera utnyttjade hantverkarnas egen organisation 1792, även 
om de slarvat m ed att få kravet formellt antaget vid ett möte. 
En annan m etod för att samla stöd utgjordes av de "tryckta 
skrifter" som av allt att döm a cirkulerade, m en den kanske ef
fektivaste m etoden var inkallandet av kända eller potentiella 
sym patisörer till "klubbsam m ankom sterna".

Men för en fram gångsrik kam p m ot stadsstyrelsen och han- 
delsm annaeliten var politiska öppningar och mobiliseringsre- 
surser inte tillräckliga. K lubbsam m ankom sterna torde haft 
små möjligheter att samla en opposition om m an inte där 
övertygades om en gemensam  identitet, en gem ensam  u p p 
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fattning om rätt och fel, om rättvisa och orättvisa förhållan
den i staden. Hantverkare och fiskare var i behov av en alter
nativ tolkning till den officiella av de sociala relationerna i 
stadslivet i allm änhet och i H ärnösand i synnerhet. M an be
hövde, kort sagt, en berättelse som kunde samla moralisk 
indignation m ot den situation som för tillfället rådde i staden.

Den alternativa beskrivningen av de sociala relationerna u t
trycktes tydligt vid rådm ansvalen i H ärnösand 1792. Tales
m än för handelsm ännen m enade att borgerskapet skulle ha 
ett "fritt val" och var och en skulle rösta på den de kände för
troende för, oavsett vilken samhällsklass han tillhörde. Men 
snickaren Holm berg och hans m edförfattare, som sade sig re
presentera hantverkar- och fiskarsocieteten, presenterade som 
vi sett en sam fundssyn som i praktiken ifrågasatte den offici
ella doktrinen. Hantverkare och fiskare hade inte alls, åtm in
stone inte alltid, en intressegem enskap m ed handelsm ännen. 
De hade andra behov och de behövde någon som bevakade 
dem  för deras räkning.

A tt oppositionen i praktiken drev ett särintresse som stred 
m ot den officiella tesen om intressegem enskap hade borgm äs
taren Kiörning insett redan efter det bråkiga riksdagsvalet. 
Han infann sig vid en av hantverkarsocietetens sam m ankom 
ster några veckor efter valet, och höll ett förmaningstal, där 
han betonade "hur angeläget enighet och förtroende är till 
upprätthållande av den borgerliga sam m anlevnaden, vilket 
bäst vinnes när envar ej lägger sig i andras göromål ... och att 
varje Societet bliver försäkrad att i ett samhälle den ena Socie- 
teten ej kan um bära den andra".16

Låt oss vidare betrakta de klagomål som framfördes i sam 
band m ed valet 1771 och de som Holm berg m ed flera for
m ulerade tjugo år senare. De kan ge en uppfattning om hur 
oppositionen m ot handelsm annaelitens m aktm onopol etable
rade en kollektiv identitet och en gemensam  "kunskap" om 
de sociala relationerna i staden. A ena sidan var de offer för
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de styrandes likgiltighet för den lille m annens behov. Eliten 
fyllde sina egna fickor och struntade i dem  därnere. Dess
utom  var de offer inte bara i m ateriellt avseende, u tan  också 
för en social arrogans som kränkte deras värdighet m ed ned
sättande omdömen. Så långt kan m an säga att den kollektiva 
identiteten konstruerades m ed utgångspunkt i m otståndarens 
agerande. Vid rådm ansvalet 1792 togs avstam pen i hantver
karna och fiskarna själva: de var lika kom petenta som han
delsm ännen (det saknades inte "äm nen" till rådm än bland 
dem, m ed mera), och de bidrog också till stadens välfärd. De 
biträdde m agistraten, de var m ed och betalade dess löner, etc. 
Var det då rättvist att de inte fick den formella likställdhet 
som deras faktiska jäm likhet krävde?

Den kollektiva identiteten m odellerades alltså m ed hjälp av 
två ingredienser. A ena sidan var de beklagansvärda offer, å 
andra sidan dugliga och jämlika m edborgare. En självbild av 
detta slag, en som kunde övertyga om att situationen var 
orättfärdig och något måste göras, var nödvändig för att hålla 
ihop oppositionen. U tan den kunde ingen mobilisering ske.

*

Till slut: Inledningsvis påstod jag att konflikterna i H ärnösand 
kan betecknas som klasskamp. Är ett sådant påstående verkli
gen rimligt? Kan m otsättningar mellan en m indre grupp m än
niskor i en liten sm åstad på 1700-talet, långt innan det kapita
listiska samhällets inbrott verkligen betecknas som en strid 
mellan klasser?

Kanske är det att ta i för mycket att kalla dessa tre grupper 
av borgerskapet för separata samhällsklasser. M en de kriterier 
som den tyske socialhistorikern Jürgen Kocka föreslår som 
användbara för att urskilja en social klass passar ganska bra i 
det här sam m anhanget. Kocka betonar tre dimensioner, som 
när de uppträder tillsamm ans ger anledning att använda be
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greppet klass. Den första klassindikationen finns när en 
grupp individer (eller familjer) delar en likartad ekonomisk 
situation, och som följd därav har likartade intressen. Den 
andra är att gruppen dessutom  delar en egen gemensam 
identitet. Den tredje pekar på att gruppen därutöver agerar 
kollektivt, ibland också genom separata organisationer.17 Som 
vi har sett i det föregående passar denna definition rätt väl på 
handelsm ännens, hantverkarnas och fiskarnas strukturella 
positioner och lokalpolitiska agerande, till och m ed på 1700- 
talet.

Noter

1 Daniel Tilas, Anteckningar från riksdagen 1769-1770, utg. genom  Olof 
Jägerskiöld. Kungl. Sam fundets handlingar, del 3, Stockholm 1977, 
s. 129, 134. Även i Gösta Bucht, Härnösands historia, del 2. Tiden 
1721-1809, H ärnösand 1945, s. 94.

2 Den följande fram ställningen bygger, om inte annat anges, på hand 
lingarna i Justitierevisionen, besvärs- och ansökningsm ål, n r 84-85, 
februari 1772, Riksarkivet. En mycket sum m arisk redogörelse finns i 
Bucht, Härnösands historia, s. 94f.

3 K M:ts förklaring 31/10 1766, i Frihetstidens grundlagar och konstitu
tionella stadgar, utg. av Axel Brusewitz, Stockholm 1916.

4 K M:ts förordning 23/8  1731, i Brusewitz, Frihetstidens grundlagar.
5 G unnar Wallin, Valrörelser och valresultat. Andrakammarvalen i Sverige 

1866-1884, Stockholm 1961 s. 334. Trots bokens titel syftar Wallin 
här även på frihetstiden och tiden därefter.

6 H ärnösands stadsarkiv, rådhusrättens och m agistratens domböcker, 
13/5 1771, vol. A I: 84, H ärnösands landsarkiv.

7 Det följande från borgarståndets protokoll, R 1409, pag. 714ff., 815, 
854, Riksarkivet.

8 H ärnösands stadsarkiv, rådhusrättens och m agistratens domböcker, 
7 /3 , 21/3, 28 /3  och 11/4, vol. A 1:81, H ärnösands landsarkiv.

9 Följande från en skrivelse från Johan Fredrik Stretenberg och Hans 
N orm an (båda befullm äktigade av både hantverkar- och fiskarsoci- 
eteten) till K M t 13/3 1773, i Städernas skrivelser och besvär, vol.



40 Oknytt 3-4/2012

R 5280, Riksarkivet, sam t Fiskarsocieteten i H ärnösand (odaterat), 
vol. F. Handlingar, Nordiska m useets arkiv.

10 Det är nog inte omöjligt att kritiken m ot m agistraten för att bara in
tressera sig för handelns villkor verkligen var befogad. I en rapport 
om tillståndet i staden till landshövding Ö rnsköld tre år tidigare är 
det tydligt att m agistraten, m ed borgm ästaren Kiörning i spetsen, 
bara hade handelns villkor för ögonen. Situationen för stadens 
hantverkare och fiskare förbigicks så gott som fullständigt. Se 
Landshövdingeberättelser. Per Abraham Örnsköld 1762-1769, utg. av 
länsstyrelsen i V ästernorrland 1993.

11 Bucht, Härnösands historia, s. 339.
12 Följande från H ärnösands stadsarkiv, rådhusrättens och m agistra

tens domböcker, 19/11 1792, vol. A 1:105, H ärnösands landsarkiv.
13 Jag avser den så kallade "political process theory", presenterad i 

b land annat Doug M cA dam /John D M cC arthy/M ayer Zald (eds), 
Comparative Perspectives on Social Movements: political opportunities, 
mobilizing structures, and cultural framing, New York 1996.

14 Det som gjorde honom  till hantverkarnas kandidat torde ha varit att 
han sannolikt hade lovat att som riksdagsm an driva en av deras 
hjärtefrågor, kam pen m ot de konkurrerande lanthantverkarna. Att 
Söderberg lovat att ta sig an den saken om han blev vald antyds av 
det besök som tröjvävaren Stretenberg, en av oppositionens ledare, 
gjorde vid ett möte m ed hantverkarsocieteten några veckor efter va
let. H an övertalade societeten att bidra m ed 54 daler kopparm ynt 
för att den blivande riksdagsm annen skulle bättre kunna driva frå
gan om "fuskeriers häm m ande och avskaffande". Se H antverkarso- 
cietetens protokoll 1768-1788, Avskrifts- och kopiesam lingen, vol. 
10, H ärnösands landsarkiv.

15 H antverkarsocieteten år 1768, fiskarsocieteten 1765; Bucht Härnö
sands historia, s. 285, 292.

16 H antverkaresocietetens protokoll 1768-1788, Avskrifts- och kopie
samlingen, vol. 10, H ärnösands landsarkiv.

17 Jürgen Kocka, The Study of Social Mobility and the Form ation of 
the Working Class in the 19^  Century, Le Mouvement Social 1980 
(Apr.-Jun.), s. 103ff. Se också Johan Söderberg, Teorier om klass i 
stadshistoria. Scandia 1984:1.



KARIN EDVALL

En patientlista berättar

Umeå lasarett 1794

Genom kungliga brev 1765 och 1766 blev det möjligt att öppna 
länslasarett. Lasaretten skulle bota sjukdomar, inte förvara sju
ka, och inom  några årtionden byggdes lasarett runt om i landet. 
Umeå lasarett öppnade väster om staden 1785, som det första i 
övre Norrland. Lasarettet var ett envånings trähus m ed fronte- 
spis åt båda håll, innehållande kök, ett rum  för sjukvakterskan, 
m ottagningsrum , fyra sjukrum  m ed två sängar i varje, samt två 
burar för sinnessjuka. Det stod illa till m ed folkhälsan. M edel
livslängden låg kring 33 år och Sverige var ett fattigt land i u t
kanten av Europa. Bostäderna var dragiga och underm åliga, 
och de sanitära förhållandena usla. Tabellverket hade ringat in 
problemen; en skyhög barna- och m ödradödlighet, epidem ier 
av sm ittkoppor och mässling, alkoholm issbruk och syfilis. Det 
rådde stor läkarbrist, och m änniskorna föddes och dog i hem 
men. N är kroppsvätskorna ham nat i obalans uppstod ohälsa, 
trodde man. H arm onin återställdes via utdrivande preparat 
och läkarna provade sig fram utan  att riktigt veta hu r sjukdo
m ar spreds. Smitta betraktades som ett luftburet väsen (mias- 
man) som fritt rörde sig m ellan människor, och m an försökte 
stävja spridningen genom att vädra, sam t placera u t starka lukt
ämnen. Lasarettet doftade av ättika och hackat granris som m an 
lade u t på golven, och odörerna blandades m ed patienternas 
kroppsstank från svett, avföring och variga sår.

Det bodde knappt 1000 m änniskor i Umeå. Lasarettets per-
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sonai utgjordes av läkaren Daniel Erik Næzén, sysslom annen 
Nathanael Holst, sjukvakterskan sam t vaktdrängen, hennes 
man. Flertalet patienter hörde hem m a i Um eåtrakten, m edan 
några kom från Lövånger, Bygdeå, Nysätra eller Övertorneå. 
Lasaretten var till för alla, m en det var samhällets allra fatti
gaste som sökte sig dit. De m er välbeställda ordnade vård på 
annat sätt. Först fastslogs vilka som förm ådde betala för sig, 
eller vilka som behövde frisäng. Läkaren utförde en noggrann 
kroppsundersökning och överläm nade sedan sina inlägg- 
ningsförslag till landshövdingen. Arbetsföra prioriterades, 
m edan lösdrivare och obotliga betraktades som m indre ön
skade. Veckomatsedeln rullande på efter ett fastslaget schema 
baserad på gröt, välling och soppor. Apoteket levererade me- 
dikam enter och lasarettet förfogade över en fullt u trustad  ki
rurgkista sam t sex spottlådor och "två handjärn för dårar, 
m ed tillhörande järnkedjor".

1794 byggdes ett nytt plank, och diverse m ålningsarbeten 
utfördes. Lasarettet köpte in nya nattpottor, och enligt inven- 
tarielistan (1797) var sjukhusets åtta m adrasser alldeles utnöt
ta, liksom patienternas nattskjortor. 39 sjuka lades in under 
året. Några återkom  vid flera tillfällen. Patientrullan bekräftar 
lasarettet som en socialvårdande inrättning. Vid tre tillfällen, 
när ensam stående m ödrar vårdades, lades också något av de
ras barn in. Två patienter dog på lasarettet. Dr N æzén skrev 
till Serafimerordensgillet i Stockholm: "ibland de 2ne m ed dö
den afgångne, var den ena behäftad m ed Lungsot, och den 
andra m ed Venerisk sjukdom  i högsta grad." Behandlingsre
sultaten var goda. 25 av de 39 kunde skrivas ut som friska. 
Men var de verkligen botade? Vid uppföljning i kyrkböckerna 
stöter m an snabbt på problem. Sysslomannen placerade orter 
i fel församlingar, och 17 har inte gått att lokalisera m ed sä
kerhet. Vid sidan om sysslom annens patientlista, skickade dr 
N æzén in kvartalsuppgifter till Serafimerordensgillet. Listor
na både kom pletterar och m otsäger varandra. 37-åriga änkan
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Exempel från patientrullan för Um eå lasarett 1794, Västerbottens lands- 
tingsarkiv.

Johanna låg inne på lasarettet under som m aren 1794. Diagno
sen var hysteri, och i skrivelsen till Serafimerordensgillet pre
ciserade N æzén hennes tillstånd; underlivsblödningar m ed 
vita flytningar. Ungefär sam tidigt kom en annan änka till la
sarettet. H on fick ingen diagnos i Umeå, m en enligt Næzéns 
skrivelse till Serafimerordensgillet led hon av mani efter alko
holmissbruk. En patient saknas helt i lasarettets patientlista. 
Sjukvakterskan Anna Gerdm an låg inne vid två tillfällen, för 
artrit samt förstoppning.

Diagnoserna beskrev i första hand symtom. De bakom lig
gande sjukdom arna får m an gissa sig till. Pigan Catharina 
från Grubbe hade vårdats på lasarettet av och till under flera 
år. Hon var i 20-årsåldern och led av kroniska kräkningar. 
1794 bedöm de dr N æzén situationen som hopplös och skrev
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till Serafimerordensgillet: "Denna sjuka person, som oaktat 
allt möjligt biträde och tålam od aldrig lärer fullkomligt kun
na hjälpas." Catharina hade, förutom  hostdäm pande medel 
druckit b runn  "som inte passar m er" "på grund av hennes 
försvagade bröst". Patienternas tillstånd var överlag ganska 
uselt. De var undernärda och utarbetade. M ånga drogs m ed 
kroniska sjukdom ar som syfilis, katarr eller lungsot, precis 
som Catharina här ovan. De m est frekventa diagnoserna på 
lasarettet 1794 var venerisk smitta, benröta samt kroppsska
dor. I novem ber 1793 anlände drängen Per till lasarettet es
korterad av länets fältskär. U nder bergssprängning hade 
"denne beskedlige dräng" fått högra handen krossad av en 
sten och blivit "utan  sans liggande". Fältskären Ortm an hade 
sm ort in skadan m ed tjära, åderlåtit och förbundit såret med 
ättiksomslag. Lillfingret var dött och biåsvart (carcerered), 
skrev Næzén, och handflatan nästan bortfrätt. Drängen var 
blek och utm ärglad, febrig m ed låg och krypande puls. Dr 
N æzén avlägsnade den döda vävnaden, tvättade m ed vin, ät
tika och ljummet vatten, samt applicerade torra linnetrasor 
och tjänlig digestive salva. Kallbranden övergick efter hand i 
ett friskt utseende och patienten kunde skickas hem. Sysslo
m annens patientlista saknar avgörande information vid ett 
flertal tillfällen. U nder första halvåret 1794 vårdades 32-åriga 
änkan M agdalena för benröta. I N æzéns skrivelse till Serafi
m erordensgillet fram går orsaken, syfilis: "Denna beskedliga 
hustru  som olustigt blivit sm ittad af sin m an" hade under fle
ra år dragits m ed venerisk sjukdom  som urartat till en högst 
besvärlig benskada. N æzén sm orde huden  m ed uppm jukan
de medel, renade såren och karvades m ed kniven. H udav- 
söndringen gick långsam t och patienten genomgick också en 
m ild kvicksilverkur m ot syfilis. U nder samma tid låg M agda
lenas nioåriga dotter inne vid två tillfällen, för bölder och för 
mässling. Även hon led av syfilis. Den veneriska sm ittan var 
ett stort problem  för samhället, och en utdragen, plågsam
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sjukdom  för den enskilde. M ercurialkuren, dregelkuren fram 
kallade en ökad salivutsöndring, och pågick i ungefär tre m å
nader. Fyra unga pigor lades in på lasarettet 1794 för vene
riska sår. Dr N æzén skrev till Serafimerordensgillet: "De 
veneriska pigorna sade sig blivit sm ittade av en underofficer" 
och behandlades bland annat m ed uppkokat vatten blandat 
m ed kvicksilver mot könssår i halsen. Tre av dem  tillfriskna
de, de gifte sig, fick barn  och levde till hög ålder, m en den 
fjärde dog på lasarettet. Dr Næzén: "De ständige kräkningar- 
na lindrades en aning af opiater, m en som den m ildrast föda 
och dryck ej en gång kunde få behållas avtog krafterna under 
hosta och andra besvärliga anstöter." 1794 beviljade Serafi
m erordensgillet vård på livstid åt en 28-årig m an från Over- 
kalix som varit döv och vanvettig sedan barndom en, samt åt 
53-årige tim m erm annen Per från Umeå som blivit lam i ena 
sida efter ett slaganfall och var så slö till sinnes att han inte 
skydde "att vilja förtära ohyggligheter". Dr N æzén ansökte 
om sängm attor åt dem, då deras snuskiga leverne omöjlig
gjorde halm madrasser. Så fort dörren till hospitalsrum m et 
öppnades spred sig en ohygglig stank av urin  och avföring 
genom  hela korridoren.

Lasarettsbyggnaden ansattes snabbt av träröta. Väggarna 
krävde ständiga förtätningar och förbättringar. I sam band 
med kriget 1808-1809 sm ittades både dr N æzén och fältskä
ren O rtm an av fältfeber och avled. 1863 förstärktes sjukhuset 
m ed en övervåning, och i slutet av 1800-talet började länslasa
retten även attrahera borgarklassen.

Patienterna 1794

Drängen Per, Bygdeå. Kallbrand i handen efter bergsprängning. Frisk efter 
2,5 månader.

Gossen Hans, Bygdeå, 7 år. Fistlar. Frisk efter 5,5 månader.
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Pigan Catharina, Nysätra. Feber. Frisk efter 2 månader.
Fiennes dotter Catharina. Feber. Frisk efter 2 månader.
Gossen Nils, Hissjö. M agsvullnad (efter gulsot). Frisk efter 1 m ånad.
Pigan M argareta, Ytterhiske, 27 år. Lungsot. Död efter 20 dagar.
Änka Catharina M agdalena, Ytterhiske, 32 år. Benröta (Lues venera et u l

cera chrunis sinistri, könssår och kroniskt sår på vänster ben). Frisk ef
ter 6 månader.

Hennes dotter Anna Ulrika, 9 år. Bubo et intum escentia g randularum  sub- 
m axillarium  a causa verena (bölder och förstorade spottkörtlar under 
käken av syfilis). Frisk efter 1 månad.

Pigan Catharina, Grubbe, ca 20 år. U ppkastning och saknar Rening. För
bättrad  efter 3 månader.

Ä nkan Christina, Ytterhiske, 66 år. H uvudvärk, svag syn och hörsel. Frisk 
efter 2 månader.

Pigan Catharina, Skellefteå. H ysteri och melancholia. Frisk efter 1,5 m å
nad.

M agdalena, Hissjö. Hosta. Frisk efter 1 månad.
Sjukvakterskan Anna G erdm an vid lasarettet, 36 år. Artrit. Frisk efter 3 d a

gar.
M argareta, Skellefteå. Bensvullnad. Frisk efter 1 m ånad.
Sjukvakterskan Anna Gerdm an, lasarettet, 36 år. Obstructio alvi (förstopp

ning). Frisk efter två veckor.
Lars, Överkalix, 28 år. Döv dum  och vanvettig. Intagen på livstid. (Död 

1800.)
Olof, Överkalix. Convultioner (kramper). Frisk efter 1,5 m ånad.
Flickan A nna Ulrika, Ytterhiske, 9 år. M ässling och så r/U lcera Venera 

Morbilli, grassante epidem ia (tinea capitis) (venriska sår, mässling 
under grasserande epidem i och svam p i hårbotten). Frisk efter 1 m å
nad.

Vallhjonet Olof, Umeå. Uppkastning. Förbättrad efter 1 m ånad.
Ä nkan Johanna, Grubbe, 37 år. H ysteri/H aem orrhagia Uteri et Fluor albus 

(underlivsblödning m ed vit flytning). Förbättrad efter 2 månader. 
(Död kort därefter.)

Avskedade soldaten Pehr, Mjösjö. Röt- och liggsår. Frisk efter 5 månader.
Flickan Anna M argareta, Grubbe, 5 år. Mässling. Frisk efter 2 veckor.
Pigan A nna Elisa, Röbäck, 19 år. Veneriskt. Frisk efter 2 månader.
Pigan M agdalena, N ysätra, 17 år. Maskar. Frisk efter 1 m ånad.
Ä nkan Anna M argareta, Backen. M ania ex A busu Spirituosorum  (mani ef

ter spritm issbruk). Frisk efter 1 vecka.
Pigan Christina Catharina, Ostnäs, 25 år. Veneriskt. Död efter 3 månader.
D rängen N athanael, Burträsk. Skada i övre m unläppen (efter ett krog
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slagsmål). Frisk efter 1 m ånad.
Pigan Catharina, Nysätra, 20 år. Venerisk. Frisk efter 3 månader.
Britta, Lövånger. Rötfeber. Frisk efter 1 m ånad.
Anna, Lövånger. Gikt. Frisk efter 3 månader.
Flickan Anna Ulrika, Ytterhiske, 9 år. Ögonfluss (post Morbillias, efter 

mässling). Frisk efter 2 månader.
Borgaren Per, Umeå, 53 år. Till sina sinnen rörd av slag. Intagen på livstid 

(död i decem ber 1794).
A nna Britta, Tväråträsk. Fallandesot. Frisk efter 1,5 m ånad.
Flickan M aria Helena, Ostnäs, 20 år. Veneriskt. Frisk efter 1 m ånad.
Johan, Övertorneå. Svullnad och ögonsjuka. Frisk efter 5 månader.
Kyrkoväktardottern M agdalena, Backen, 22 år. Rötsår. Frisk efter 5 m åna

der.
Soldaten Per, Tavle, 57 år. Lungsot och gikt. Förbättrad efter 2 månader.
Pigan Helena, Strand, 22 år. Kräftsvam p. Obotlig efter 3 veckor. (Död någ

ra m ånader senare.)
Änka M aria, Övertorneå, 50 år. Sinnessvag/M ania. O botlig /Frisk  efter 3 

månader.

Källor

Patientrullan för Umeå lasarett 1794, Västerbottens landstingsarkiv. 
Patientuppgifter rörande Umeå lasarett 1794, Serafimerordensgillets arkiv 

i Riksarkivet.



ERIK J BERGSTROM

Vapengny

Vårt städ det ger oss väldig sorg, 
det var vårt vapen trygga.
(Travesti på inledningen till M artin Luthers kända psalm, 
n r 124 i 1819 års psalmbok.)

Vapen kan vara av olika slag. De som folk vanligen tänker på an
vänds t.ex. i krig och jakt och således i sam m anhang som hand
lar om anfall eller försvar. Ett sådant vapen associerar därför 
närm ast till våld och inte till vardagligt och lugnt um gänge eller 
arbete.

En annan typ av vapen tillhör heraldiken, det är alltså en 
symbol för t.ex. en adlig släkt, en stad eller ett landskap. Alla 
dessa begrepp har m er eller m indre tappat i betydelse. Adliga 
personer utnäm ns inte längre m en de gamla familjerna finns 
förstås kvar. De ursprungliga och privilegierade städerna har 
förvandlats till kom muner, och varenda liten tätort kallas n u 
mera stad. Landskap är sedan länge bara symbol för kulturell 
identitet. Detta är dock inte så "bara", denna identitet är 
starkt förankrad i alla landskap. Elär skall nu  aktualiseras det 
senaste begreppet, näm ligen Elärjedalens landskapsvapen 
som även är symbol för Härjedalens kom m un, trots att denna 
i stora stycken skiljer sig från landskapet.

Som m ånga kanske känner till m en som knappast någon 
tänker på är att Härjedalen inte blev svenskt förrän 1645 efter 
freden i Brömsebro. Först därefter begåvades detta landskap 
m ed ett sigill som m ed tiden kom att utgöra grund till dess 
vapen. Sigillet behövdes av de om bud som skulle företräda
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landskapet under de herredagar, dvs. riksdagar som tid efter 
annan avhölls. En designer som förblivit okänd presenterade 
1647 ett sigill innehållande symboler för Härjedalens då 
mycket viktiga näring, fram ställning av myrjärn. Denna nä
ring byggde på m anuellt hantverk eftersom någon antydan 
till industri då inte fanns i Härjedalen. Symbolerna blev ett 
städ, två ham m are och en tång. Figuren uppe på städet har 
uppfattats som ett ämne som skall behandlas m ed hjälp av de 
vidstående redskapen.

Det dröjde innan Härjedalen blev accepterat som en fullö
dig del av Sverige. Som enda landskap blev det t.ex. inte in
bjudet när Karl X Gustaf under magnifika former begravdes 
1660. Ännu när Karl XII år 1700 förärades ett utsökt fickur av 
Wilhelm III av England saknades endast Härjedalen bland de 
50 provinser vars vapen skulle pryda uret. Först under slutet 
av 1700-talet fram träder ett vapen som då haft det äldre sigil
let som förlaga. Där återfinns alltså städ, två ham m are och en 
tång. Helt i sin ordning.

Härjedalens vapen blev i själva verket det enda landskaps
vapen som symboliserade arbete och inte nog m ed det, m a
nuellt, hantverksm ässigt och strävsam t arbete. U nder hela 
1800-talet åskådliggjordes tid efter annan landets alla land
skapsvapen, så även Härjedalens och då ständigt m ed det 
städ som hängt m ed sedan 1647. En väsentlig skillnad kvar
stod dock fortfarande och som uttryckte centrala m yndighe
ters ringaktning: Härjedalens landskapsvapen var det enda 
som länge saknade en hertiglig krona på toppen. Inte förrän 
1885, då efter skedd genom gång av alla landskapsvapen de 
bestäm m ande ansåg sig vara tvungna att även tilldela vårt 
vapen kronan på verket, alltså "på huvudet".

Allt kunde därm ed ha varit gott och väl. Och var även så 
fram  till 1930-talet. Då trädde den ivrige och intresserade 
am atörheraldikern, tandläkaren Svante Höglin in på scenen. 
Höglin var ångerm anlänning m en verkade under m ånga år i
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Nr 1. Den vapenbild som sedan 
1935 är gällande som Härjedalens 
landskapsvapen. Senare även som 
kom m unvapen. Den har m ed tiden 
vunnit bred uppskattning, och bor
de helst fridlysas.

Bild 2. Den vapenbild som ny- 
ritades 1992 till den vapenbok 
som då utkom: N y svensk vapen
bok. Vapnet är här ritat helt i 
enlighet m ed gällande blasone- 
ring. Konstnären kan därför inte 
kritiseras, men denna bild bör 
aldrig bli officiellt antagen.

Ö stersund. H an forskade och fram lade förtjänstfulla åsikter 
om Jäm tlands vapen, och dessa togs tillvara och föranledde 
dess om gestaltning till nuvarande utseende och beskrivning. 
Höglin ägnade sig även åt Härjedalens vapen, m en ådagalade 
tyvärr underm ålig forskning som i sin tur har visat sig under
m inera hans fram lagda påståenden. Höglin var den som för
vandlade det m ånghundraåriga städet till en industriell räck
hammare. En åsikt som utan skym ten av kritik godtogs av 
Länsantikvarie, Länsstyrelse, Riksheraldiker m.fl. Höglins ar
bete resulterade i 1935 års revidering av Jämtlands och 
Härjedalens landskapsvapen.

För Härjedalens vidkom m ande kom ponerade Höglin också
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den vapenbild som sedan dess har varit gällande, och som 
m ed tiden har vunnit uppskattning i breda läger. Ett plus för 
Höglin. Den ses på bifogad illustration nr 1. Accepterats har 
därem ot inte hans fram lagda beskrivning eller blasonering 
som det skall heta på fint och officiellt språk. Där blev alltså 
det m ånghundraåriga städet en industriell räckhamm are. En 
sällsam hybrid uppstod, de enkla verktyg som handhades av 
arbetsam m a karlar bland landskapets befolkning samkördes 
m ed en präktig och dånande industribaserad räckhammare.

Nåväl, den vapenbild som Höglin alltså var pappa till, är 
den som ännu är allmänt gällande och förutom  som land
skapsvapen fungerar den även som kom m undito. Då är det 
väl inte så mycket att orda om. Eller? Så enkelt är det tyvärr 
inte. Bestämmande för en vapenbilds utseende är nämligen 
den beskrivning/blasonering som är rådande för respektive 
vapen. Vapenbilden skall alltså karakterisera just den beskriv
ning som gäller. Så har också gjorts i den bok som utgavs 
1992, och som heter Ny svensk vapenbok. Statsheraldiker Clara 
Nevéus skrev och Bror Jaques de Waern tecknade. H ärjeda
lens vapen fick då det utseende som kan ses på bifogad illust
ration nr 2. Denna vapenbild har emellertid och lyckligtvis 
inte antagits som gällande. Ännu.

M ed tanke på den klåfingrighet som kännetecknar svenska 
m yndigheter eller kanske hellre enskilda företrädare för des
sa, föreligger dock en uppenbar risk att H äqedalens land
skaps- och kom m unvapenbild i en fram tid kom mer att om 
stöpas till den form som alltså visas på illustration nr 2 .1 nyss 
näm nda vapenbok har också anm ärkts att en tung räckham 
m are knappast kan bäras upp  av en enkel och smal planka, 
dvs. den figur som finns m itt på städet och som i ny tappning 
således kallas räckhamm arskaft. I och för sig en fullt befogad 
kommentar, m en som därför också ger underlag och innebär 
fara för en ändrad  vapenbild.

I åratal har jag stridit för ändring av beskrivningen genom
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Bild 3. Städ, ham m are 
och tång var de främ 
sta sm edverktygen.

återgång till städet, bl.a. genom upprepade påstötningar hos 
Länsstyrelsen i Jäm tlands län. I ärendet har jag fått stöd av 
Härjedalens kom m un, och har faktiskt även fått gehör från 
landets högsta organ i heraldiska frågor, Heraldiska näm n
den. Något som fram går av följande u tdrag  u r Protokoll fört 
vid Riksarkivets heraldiska näm nds sam m anträde den 23 maj 
2008:

§ 11. Sekreteraren föredrog Erik J Bergströms anhållan 
om förändrad blasonering av Härjedalens landskaps
vapen.

N äm nden konstaterar att Bergströms historiska u tred
ning ger underlag för en om prövning av blasoneringen 
och en eventuell återgång till 1885 års blasonering, m en 
också att en sådan åtgärd inte leder till någon förändring 
av de vapenritningar som idag är i allm änt bruk. Riks
arkivet kan efter en egen utredning bidra m ed att form u
lera en ny blasonering, m en endast på uppdrag  av läns
styrelsen i Jäm tlands län.
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H eraldiska näm nden innehåller bl.a. två representanter 
utsedda av regeringen. Det är bara ett krux och ett mycket 
viktigt sådant: denna högst förnämliga församling är egen
dom ligt nog enbart rådgivande och inte beslutsfattande! 
Länsstyrelsen i Jämtlands län kan därför lågaktningsfullt 
strunta i dess åsikt, och gör även så. Främst med oavlåtliga 
beslut att den inte avser att ta initiativ till ändring av Härje
dalens vapenbild. Länsstyrelsen har m ed andra ord inte visat 
förmåga att förstå att frågan gäller en ändrad blasonering som 
i en fram tid utgör en garanti just mot en förändring av vapen
bilden.

Efter avlåtet besvär i februari 2009 nedkom  Kom m unika
tionsdepartem entet den 19 novem ber 2009 efter nio m ånader 
m ed besked att Länsrätten i Jäm tland var rätt forum. Besvärs- 
ärendet hade då också vidarebefordrats dit. Länsrätten u p p 
gick så den 15 februari 2010 i Förvaltningsrätten i H ärnösand. 
Denna avlät den 13 juni 2011 förklaringen att Länsstyrelsens 
beslut inte är överklagbart. De fyra här näm nda organens 
engagerade handläggning av ärendet nådde m ed andra ord 
vägs ände efter närm are fyra års kattrakande.



PATRIK LANTTO

En resa, två berättelser

Om lappväsendets försök under mitten 
av 1910-talet att lära ut god renskötsel till 
samerna i Västerbotten

Idag är inform ation och kunskap rörande sam erna och samisk 
kultur avsevärt förbättrad och m er lättillgänglig jämfört m ed 
för ett sekel sedan. Inom den akadem iska världen bedrivs forsk
ning på en rad om råden, och kunskapsluckor fylls successivt. 
Även i populära sam m anhang är samerna idag på ett mycket 
m er självklart sätt närvarande i det offentliga rumm et. Det är till 
exempel möjligt att i Allers veckotidning få läsa att rennäringen 
enligt svensk grundlag är "förbehållen sam erna och en urm in
nes sedvänja m ed stort sym bolvärde som bygger på det fria na
turbetet".1 Trots denna förändring är kunskapsnivån rörande 
samerna generellt relativt låg bland den svenska befolkningen, 
enligt en undersökning från jordbruksdepartem entet som pub 
licerades 2004. Dagstidningar, tidskrifter och skolböcker är de 
främsta källorna till information, och sam erna förknippas och 
om näm ns, precis som i exemplet ovan, ofta i sam band m ed ren
skötseln.2 Den närm ast autom atiska koppling som ofta görs 
m ellan samerna och renskötseln, har ett starkt sam band m ed 
hur svensk samepolitik har utform ats och sett ut under det se
naste 150 åren. I den här artikeln presenteras en specifik aspekt 
av denna politik och hur den tog sig uttryck i Västerbotten för 
cirka 100 år sedan.
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Den svenska samepolitiken

Svensk samepolitik fick en fastare struktur och ett tydligare in
nehåll under slutet av 1800-talet. Den form erades kring en syn 
på sam erna som renskötare, och endast renskötare. Genom his
torien ansågs de ha blivit både fysiskt och psykiskt anpassade 
till det nom adiserande livet som renskötare, m ed dess säregna 
villkor, strapatser och um bäranden. Det var inom renskötseln 
sam erna kom till sin rätt, m edan de ansågs sakna förmåga att 
livnära sig inom andra näringar. Det var därför av centralt in
tresse att samerna bevarades som renskötare, dels genom att 
inga andra tilläts idka renskötsel, dels genom att näringen 
skyddades mot externa hot. Ett sådant hot var jordbrukets ex
pansion, ett annat och större var sam ernas kontakter m ed den 
svenska kulturen. Denna ansågs vara högre stående än sam er
nas egen kultur och genom kontakterna fanns en risk för att sa
m erna skulle lockas att ta till sig influenser från det svenska 
samhället, att de skulle börja eftersträva en större komfort och 
bekväm lighet i sin tillvaro, en utveckling som ansågs vara 
omöjlig att kom binera m ed ett upprätthållande av god rensköt
sel. Den svenska samepolitiken utform ades för att lösa dessa 
problem  och m otverka hoten m ot renskötseln, m en baserades 
på en svensk rom antiserande bild av hur renskötsel skulle be
drivas och vilka element som skulle ingå i en "äkta" nom adise
rande samisk livsstil. Detta kom att benäm nas som "lapp ska 
vara lapp"-politiken.

Detta var en del av ett kulturhierarkiskt synsätt som 
genom syrade samepolitiken, där samerna och det samiska 
samhället värderades utifrån sina uppfattade egenskaper, och 
av de svenska statsm akterna placerades långt ner i en tänkt 
rangordning. I egenskap av ett nom adfolk ansågs de stå på en 
lägre utvecklingsnivå än det svenska jordbruks- och industri
samhället. Folkets egenskaper och den status de tilldelades 
utgjorde även en ideologisk grund för samepolitiken.3 U nder
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ordningen av urfolk är, som Linda Tuhiwai Smith har fram 
hållit, ett gem ensam t drag i staters politik ur ett globalt per
spektiv.4

De främ sta verktygen för att realisera samepolitikens m ål
sättningar var de första renbeteslagarna 1886, 1898 respektive 
1928, och lappväsendet, den m yndighet som inrättades från 
1885 i syfte att adm inistrera samefrågor på regional och lokal 
nivå. Det ursprungliga syftet m ed den första renbeteslagen 
var att skydda renbetesm arkerna m ot ytterligare intrång och 
därm ed bevara renskötseln och sam erna.5 Avsikten var att 
reglera förhållandet mellan renskötseln och jordbruket, m en 
lagen skulle kom ma att fungera som ett instrum ent för kon
troll över samerna, och då framför allt de renskötande. Den 
ideala tanken var att helt segregera renskötarna från det om 
givande samhället, m en då detta inte var möjligt att genom 
föra i praktiken fram stod kontroll över och reglering av ren
skötseln som det bästa sättet att lotsa dem  förbi de faror som 
kulturkontakterna innebar.

Lagstiftningen i sig var dock inte tillräcklig för att uppnå 
dessa mål, det var även nödvändigt att denna implem entera- 
des och att samefrågorna adm inistrerades med en fast hand. 
Eftersom kunskapsnivån rörande samernas situation inte säl
lan var begränsad inom länsstyrelserna i de tre nordligaste 
länen, som närm ast hade ansvar i dessa frågor, fanns det ett 
behov av en m yndighet som enbart fokuserade på sam efrå
gorna. Lappväsendet, vars verksam het leddes av lappfogdar i 
respektive län, skulle kom ma att fylla denna roll. Trots att de 
första lappfogdetjänsterna -  där den första tillkom i Jämtland 
1885 -  inrättades som tem porära lösningar på specifika pro
blem, utvidgades verksam heten successivt och i början på 
1900-talet var lappfogdarna fast etablerade tjänstemän. U nder 
1910-talet inleddes en expansion av m yndigheten, där en 
underordnad nivå etablerades i N orrbotten och Västerbotten i 
form av lapptillsyningsm än och där en andra lappfogdetjänst
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inrättades i Norrbotten. U nder de två följande decennierna 
utökades antalet tillsyningsm annatjänster successivt och så
dana inrättades nu  även i Jämtland, dessutom  tillkom ytterli
gare en tjänstenivå genom att en position som lappfogdeassis
tent, eller biträdande lappfogde som de också kallades, 
skapades och slutligen inrättades ytterligare en lappfogde
position i Norrbotten. Det uttalade syftet m ed lappväsendets 
verksam het vid inrättandet var i likhet m ed renbeteslagstift- 
ningen att reglera förhållandet m ellan renskötseln och jord
bruket, m en m yndigheten blev allt m er inriktad på en direkt 
kontroll över samerna, inte m inst genom tillsättandet av lapp- 
tillsyningsm än vilket möjliggjorde en nära övervakning och 
detaljreglering av renskötseln. Lappväsendet kom även att ha 
ett stort inflytande på upprätthållandet av "lapp ska vara 
lapp"-politiken, fram  till dess att m yndigheten 1971 lades ner 
och verksam heten överflyttades till lantbruksnäm nderna i de 
tre länen.6

Lappfogden Erik Bergström

U nder slutet av 1800- och början av 1900-talet framhölls N orr
botten ofta som det goda exemplet i samepolitiken: de ren- 
skötande sam erna i länet ansågs leva i enlighet med den bild av 
sam er och samisk kultur som dom inerade politikom rådet, de 
uppfyllde den etablerade bilden av samiskhet. Detta under
ströks inte m inst av länsstyrelsen i N orrbotten som gärna be
tonade att det endast var i det egna länet som "någon verklig 
renskötsel råder".7 I de båda sydligare länen var situationen 
därem ot långtifrån lika god. Enligt länsstyrelsen i N orrbotten 
utövade de "till ett bofast lefnadssätt sm åningom  öfvergående 
nom aderna inom de sydligare lappm arkerna" en bristfällig ren
skötsel.8 Detta synsätt, att sam erna i Norrbotten utgjorde nor
men, dom inerade inte enbart inom  länet. Även ett stort antal ex
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terna bedöm are m ed position och inflytande i samepolitiken 
delade synsättet, och en av dem  var Erik Bergström.

Erik Bergström tillträdde 1915 som lappfogde i Västerbot
ten, en position han hade vikarierat på en kortare tid under 
som m aren 1914. H an hade en gedigen utbildning som inne
höll en filosofie doktorsexam en i zoologi från Uppsala univer
sitet och var dessutom  utbildad i ämnena geografi, geologi, 
botanik sam t finsk-ugriska språk. Som lappfogde innebar 
dock Bergström något nytt: där de tidigare lappfogdarna 
hade rekryterats bland lokala äm betsm än m ed en etablerad 
m aktposition kom han från en akadem isk bakgrund, och han 
var dessutom , m ed sina 26 år, påtagligt yngre än sina före
gångare och kollegor i N orrbotten och Jäm tland.9 Avsakna
den av en tidigare förankring i tjänstgöringsom rådet m edför
de att Bergströms position som lappfogde var speciell, något 
som bidrog till att han vid flera tillfällen uttryckte en osäker
het över den egna yrkesrollen, frustration över sin situation
och oro för att hans ungdom  skulle betraktas som en belast-

10ning.
Det var Bergströms deltagande i de föregående årens u tred

ningar i samefrågan som hade m edfört att han ansågs kvalifi
cerad att inneha lappfogdetjänsten i Västerbotten. Framför 
allt hans arbete i 1912 års lapputredning, som under ledning 
av den dåvarande landshövdingen i N orrbotten, Oscar von 
Sydow, bedrev länsvisa undersökningar av renskötseln, hade 
lett till att han uppm ärksam m ades och att hans nam n näm n
des m ed respekt. Bergström hade bland annat ingått i två se
parata konstellationer av utredningsm än inom lapputred
ningen som, 1913 respektive 1914, hade läm nat betänkanden 
rörande just situationen i Västerbotten. Båda betänkandena 
beskrev renskötseln i synnerligen kritiska ordalag, där till 
exempel betänkandet från 1914 talade om den "degenerera
de Västerbottensrenskötseln".11 H uvudorsaken till problem en 
var enligt utredningsm ännen framför allt jordbrukets expan
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sion, både i länet och inom det om råde i Norge där vissa av 
Västerbottenssam erna betade sina renar. Förslagen på lös
ningar var radikala och pekade m ot försök att aktivt styra 
renskötarna in på "rätta" banor: bland annat skulle vissa ny
byggen lösas in för att frigöra betesmarker, kom bination av 
jordbruk och renskötsel skulle förbjudas, skogsrenskötseln av
skaffas, renantalet m inskas sam t förbud införas för aktiva ren
skötare att bo i fasta bostäder. Allt i syfte att renodla kategori
erna, att skilja på de renskötande och icke renskötande 
samerna, där den senare gruppen skulle hänföras till kate
gorin bofasta och därm ed svenskar. Betänkandet från 1913 
föreslog i detta syfte även en definition av renskötande same: 
"Berättigade att inom Sverige utöva självständig, aktiv fjäll
renskötsel på därtill anvisat om råde, äro blott sådana personer, 
vilka helt och hållet ägna sig åt renvård och icke vare sig ge
nom  hustru, tjänstefolk eller om yndiga barn  ha någon som 
helst befattning m ed bofast kultur."12 En sådan definition sak
nades i de två första renbeteslagarna.

Reformer kunde dock endast åstadkom m as genom  stats
m akternas försorg, eftersom samerna ansågs sakna förmåga 
att själva hantera sin situation:

Lappen är till sin grundkaraktär obetänksam  och samti
digt egoistisk, någon tanke på sam hörighet m ed andra 
än den egna familjen och nödvändiga uppoffringar för 
andra har han ej d.v.s. någon sam hällsbildande tanke 
finnes egentligen ej hos honom. H an behöver alltid u p p 
sikt om något ordentligt skall kunna utföras, han är m ed 
andra ord ett stort barn, som alltid måste handledas och 
övervakas.13

Det betraktelsesätt som genom syrade utredningsarbetet, 
den syn på samerna som var rådande, var något som Berg
ström  hade m ed sig när han påbörjade sin tjänstgöring som
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lappfogde. H an ville förverkliga de handlingslinjer han varit 
m ed och dragit upp  i utredningen, vilket han beskrev som 
återinföra "den gamla goda ordning i renskötseln" som hade 
rått tidigare. I likhet m ed lapputredningen ansåg han att detta 
endast skulle vara möjligt att genomföra om samerna fick 
"hjälp och anvisning i arbetet. Deras egna krafter kunna inte 
räcka till för att göra det bättre". Det var därför nödvändigt 
att lappväsendet ledde arbetet m ed att reformera renskötseln, 
och det m ed stränghet om sam erna inte fogade sig i renbe
teslagens bestäm m elser och de föreskrifter som utfärdades av 
lappväsendet och länsstyrelsen. Näringens organisation var 
enligt den nyblivne lappfogden bristfällig. H an ville därför 
genomföra liknande åtgärder som föreslagits av lapputred
ningen, till exempel förbud för boende i fasta bostäder och 
kombination av renskötsel och jordbruk, men föreslog även 
skärpta bestäm m elser i de byordningar som reglerade ren
skötselns organisation inom sam ebyarna och en förstärkning 
av lappväsendets befogenheter. Bergström m enade att sam er
na, när de eftersträvade svenskarnas levnadssätt och vanor, 
visade förakt för sitt samiska arv. Endast om de aktivt slog 
vakt om detta kunde de uppnå en respekterad plats i sam 
hället.14

Detta förhållningssätt från Bergströms sida stod dock inte 
oemotsagt. Samerna i Västerbotten hade varit ledande i den 
första vågen av politisk mobilisering inom gruppen under 
1900-talets första år, som även hade berört samerna i Jäm tland 
och södra Norrbotten. Aktiviteten ebbade ut efter 1905, men 
tillkomsten av en organiserad samerörelse hade skapat en 
viss oro inom lappväsendet och länsstyrelsen i Västerbotten. 
Torkel Tomasson, som tillsamm ans m ed Elsa Laula hade varit 
den ledande företrädaren för samerörelsen, inriktade sig från 
1906 på att skaffa sig en utbildning som han skulle kunna ha 
nytta av i sitt arbete för samerna. Sex år senare påbörjade han 
en kansliutbildning på Uppsala universitet, och 1915 tog han
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exam en.15 Efter detta återvände han till länet på heltid och 
återtog sin ledande position i samerörelsen där han kritisera
de lappväsendets agerande i Västerbotten, och Bergström 
kom  att betrakta honom  som sin huvudm otståndare i arbetet 
att reformera renskötseln. Spänningarna mellan dem  var så 
pass m arkanta att Bergström 1917 skrev till Lennart Berglöf -  
som under m ånga år arbetade m ed olika samefrågor och vid 
den här tidpunkten tjänstgjorde som sekreterare i 1913 års 
svensk-norska renbeteskom mission vilken höll på att för
handla fram ett avtal m ellan länderna som skulle regierare 
den gränsöverskridande renskötseln -  i syfte att få honom  att 
vidta någon form av åtgärder gentem ot Tomasson. Bergström 
oroade sig för att lappväsendets kontroll över den samiska 
befolkningen och renskötseln höll på att undergrävas, en u t
veckling han höll Tomasson som ansvarig för. Bergström pe
kade u t Tomasson som ledaren för en samisk kampanj riktad 
m ot lappväsendet, som gick u t på att få Bergström och lapp- 
tillsyningsm ännen avsatta från sina positioner och ersatta 
m ed Tomasson och hans m edkonspiratörer.16 Bergströms 
fram ställning ledde dock inte till några åtgärder. Efter att han 
avgått som lappfogde och 1920 tillträtt positionen som no
m adskolinspektör skulle dock relationen mellan Bergström 
och Tomasson kom ma att förändras och bli långt mer positiv.

I sin roll som lappfogde skulle Bergström även kom ma att 
arbeta m ed flera personer han sam verkat med under u tred
ningsarbetet. Bland dem  fanns J.O. Holm, som varit folkskol
lärare i Svappavaara innan han 1915 övertog tjänsten som 
lappfogde i Norrbotten. Bergström och Holm sam arbetade 
nära, inte m inst under m itten av 1910-talet, och Holm  spelade 
en central roll i Bergströms ansträngningar att försöka "åter
införa" vad han betraktade som god renskötsel. Ett viktigt led 
i att uppnå denna m ålsättning var utbyte och kontakter m el
lan renskötarna i N orrbotten och Västerbotten, något Holm 
stödde och m edverkade till.
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Ett första försök i denna riktning gjordes 1914, året innan 
Holm och Bergström tillträdde sina tjänster som ordinarie 
lappfogdar, när renskötare från N orrbotten vistades i det syd
ligare länet under våren och sommaren. Enligt Holm  hade de 
besökande renskötarna bidragit till "ordnandet av rensköt
seln" i Västerbotten, vilket han och Bergström såg som ett för
sta steg m ot att denna upphöjdes till samma nivå som i N orr
botten, det vill säga att Västerbottenssam erna fick lära sig hur 
"riktig" renskötsel skulle bedrivas. Dessa förbättringar riske
rade dock att endast vara tillfälliga, och berörde dessutom  en
bart m om ent i sommarrenskötseln. För att de skulle bli be
ständiga och omfatta renskötseln i sin helhet, måste utbytet 
mellan renskötarna i de båda länen upprepas och dessutom  
ske under andra delar av året.17

Holm  ville därför upprepa experim entet under vintern 
1914/15 genom att anställa en same från N orrbotten m ed 
uppgift att resa run t bland sam ebyarna i Västerbotten, even
tuellt m ed hela sitt hushåll. Avsikten var att denne person 
skulle visa Västerbottenssam erna hur vinterrenskötsel borde 
bedrivas. Genom att bo i kåta skulle han dessutom  "genom  
sitt exempel visa att det går att vintertid bo i tält och att söka 
förmå de andra lapparne härtill". Därm ed hoppades Holm  att 
det för renskötseln så fördärvliga boendet i fasta stugor, där 
renskötarna befann sig alltför långt från renhjorden för att för
hindra att denna skingrades om någon störning inträffade, 
skulle motverkas. Den utvalde renskötaren från N orrbotten 
skulle dessutom  förevisa sina kläder liksom de redskap han 
utnyttjade i renskötseln, vilka Holm  beskrev som "bättre och 
mer praktiska [...] än de nu i Västerbotten använda", och för
klara hur de användes liksom fördelarna m ed dem. H an 
skulle även delta i renskötselarbetet i syfte att förevisa sina 
färdigheter samt slöjda under lediga stunder för att om möj
ligt intressera Västerbottenssam erna för handarbete.18 Holm 
framhöll också att det var viktigt att den person som valdes ut
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uppfyllde vissa kriterier. H an skulle vara

svenskspråkig och förståndig sam t mycket förtrogen 
m ed alla en lapps göranden under vintern. H an får ej ha 
ett för bryskt gåpåaraktigt uppträdande ty då kan han 
förlora allt förtroende hos lapparna och kan ej alls u trä t
ta vad han genom sm idigt mjukt uppträdande kunde 

19vinna.

Det är dock oklart om detta andra besök av en renskötare 
från N orrbotten genomfördes. Troligtvis ersattes dessa planer 
m ed en resa som skedde i m otsatt riktning, där två renskötare 
från Västerbotten besökte Karesuandoom rådet.

Karl Jonas Anderssons dubbla reseberättelser

Resan till Karesuando för två samer från Västerbotten organi
serade Bergström i samarbete m ed Holm. Den finansierades 
genom  ett anslag från statskontoret och syftet var att Väster- 
bottenssam erna skulle "inhäm ta kännedom  om sättet för ren
skötselns bedrivande" i Karesuando.20 Holms förhoppning var 
att de båda renskötarna skulle kunna dra lärdom ar av sitt möte 
m ed "stam fränderna av m era urtyp" än dem  själva.21 Renskö
tarna i Karesuando skulle sålunda tjäna som förebilder för sa- 
m erna från Västerbotten, de skulle genom hur de levde och 
skötte renarna fungera som exempel, exempel som skulle bidra 
till att god och äkta renskötsel "återinfördes" i det sydligare lä
net. Tanken var att detta skulle leda till djupgående förändring
ar och förbättringar av hur renskötseln utövades i Västerbotten.

N är den ny tillträdde lappfogden Bergström redogjorde för 
planerna vid sam m anträden m ed samebyarna väckte dessa 
stort intresse bland renskötarna, inte m inst inom Vilhelmina 
norra och södra samebyar, där ett flertal personer anm älde in-



64 Oknytt 3-4/2012

tresse för att delta i resan. Bland dem  som anm älde sig fanns 
Torkel Tomasson.22 Att Tomasson inte skulle komma på fråga 
var utifrån Bergströms perspektiv ganska givet, både på 
grund av hans politiska engagem ang och eftersom lappfog
den ville att aktiva renskötare skulle resa. Det blev i stället 
Karl Jonas A ndersson från Um byn (idag: Ubmeje tjeälddie) och 
Tomas Fjällström, den avgående ordningsm annen för Vilhel
m ina södra sameby, som utsågs och kunde inleda sin resa den 
23 januari. Av de båda resenärerna tycks det endast ha varit 
A ndersson som läm nade en skriftlig redogörelse för sina in
tryck av resan, m en denna reseberättelse finns å andra sidan i 
två skilda versioner, en daterad i m ars och en i april 1915, vil
ka här kom mer att benäm nas som mars- respektive april
berättelsen. De båda versionerna av reseberättelsen är till sto
ra delar likartade till innehållet, om än inte identiska, m en 
skiljer sig på flera centrala punkter inte m inst i den avslutan
de delen som behandlar vilka lärdom ar renskötarna i Väster
botten kunde dra från situationen i Karesuando. Båda texter
na inleds m ed en beskrivning av själva resan, som via olika 
färdm edel, och efter närm are två veckors tid, ser de båda re
senärerna anlända till sin slutdestination i Karesuando sock
en. I Vittangi hade de träffat Holm  som fungerade som deras 
reseledare den sista delen av färden. På kvällen den 3 februari 
nådde de målet för sin resa, en samling kåtor utanför byn 
M uodoslompolo, där Holm  läm nade dem. Den 25 februari, 
efter tre veckors vistelse i Norrbotten, påbörjades återfärden 
och den 9 mars var Andersson hem m a igen.23

Det är i beskrivningen av vissa aspekter av den renskötsel 
de båda Västerbottenssam erna möter, av Karesuandosamer- 
nas situation och rörande vilka lärdom ar sam erna i Västerbot
ten kan dra som tydliga skillnader mellan de två texterna 
framträder. Den 5 februari sker en flyttning av en av kåtorna, 
vilket i båda berättelserna skildras i positiva ordalag som en 
välorganiserad aktivitet Karesuandosam erna uppenbarligen
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har stor vana av att utföra. M en där m arsberättelsen efter av
slutad flytt övergår till kaffedrickande runt lägerelden, lyfts 
kåtan i aprilversionen fram på ett helt annat sätt. Den be
skrivs som den naturliga bostaden för en renskötare, som den

enkla m en på samm a gång praktiska boningen som för 
en verklig nom adlapp är det bästa han använder sig 
utaf, oaktat att han i fråga om bekväm ligheter får försa
ka en hel del. Men dessa försakelser aflönar nog sin pro
cent, så vi anser äfven vintertid vara u tm ärkt bra, ty der- 
igenom kunde mycket tid behållas för renskötselns 
disposition. M en att för lapparna i W ästerbotten invänja 
sig till att vintertid bo i kåtor, det förefaller dem  omöjligt 
och rent av ett lifsförödande lefnadssätt, vilket dock ej är 
sant.24

För att en sådan livsföring skall vara möjlig krävs det god 
utrustning, och då inte sådan som inhandlats. De bästa bruks
föremålen är de som renskötarna själva tillverkar i hushållen, 
och detta lyfts fram som något mycket positivt.25

I båda berättelserna beskrivs den energi m ed vilken Kare- 
suandosam erna arbetar i positiva ordalag, där uppgifterna u t
förs snabbt och effektivt, liksom deras samarbete sinsemellan 
och stora ansträngningar att undvika konflikter m ed de bo
fasta. I berättelserna framhålls även att samerna i Karesuando 
lever under svåra ekonomiska förhållanden, där aprilberättel
sen innehåller en reflektion kring hur slöjdandet används 
både för att tillverka bruksförem ål och som en källa för att 
kom plettera inkom sterna från renskötseln. I denna berättelse 
lyfts naturförhållandena fram som huvudorsaken till svårig
heterna, och Andersson betonar att Karesuandosam erna trots 
problem en ändå var "nöjda öfver sin ställning och högaktar 
själva sin egen Nations existens, trotsande en hel del m ot
gångar af rent svårare omfång". Svårigheterna fick endast Ka-
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resuandosam erna att sträva än hårdare att upprätthålla god 
ordning inom renskötseln, och organisationen i arbetet be
skrevs mycket positivt. Det fanns även enligt Andersson en 
stolthet över den egna näringen, som till exempel kom till u t
tryck genom  att K aresuandosam erna eftersträvade att i stör
sta möjliga m ån vara självständiga genom att sköta transpor
ter m ed dragrenar i stället för att leja hästskjuts från bönder. 
Även detta framhölls som det enda rätta förhållningssättet för 
"verkliga lappar", och det beskrevs som "hedrande" att de "ej 
föraktar sina förfäders bruk, u tan  i stället så mycket som möj
ligt upparbetar desam m a".26

I m arsberättelsen uppgavs därem ot att renskötseln i norra 
N orrbotten befann sig i en svår situation och samerna i om rå
det beskrevs som fattiga. Näringen var trängd till följd av de 
stränga regler som gällde renbetningen i Norge, de förluster 
de drabbades av när renar tog sig över gränsen till Finland, 
rovdjur och den fientlighet de m ötte på vinterbetesm arkerna 
från m ånga bofasta i Sverige. De senare sades bem öta renskö
tarna m ed hotelser och till och m ed fysiskt våld när en ren
hjord befann sig på m arker de själva ville nyttja. Dessa pro
blem bem öttes m ed vad Andersson närm ast beskriver som 
fatalism: på grund av att K aresuandosam erna "trodde sig 
vara rent af u tan  något slags skydd från Lagens sida" hade de 
inget annat val än att acceptera det som skedde. Den enda po
sitiva synpunkt rörande renskötseln i Karesuando som A n
dersson, utifrån erfarenheterna av sin resa, lyfte fram i m ars
berättelsen var att renhjordarna till följd av problem en var 
små. Detta bidrog till en bättre ordning i renskötseln, vilket 
också var en nödvändighet för att kunna begränsa konfliktor
sakerna m ed de bofasta, och eliminerade dessutom  svårig
heterna att hålla tillräckligt antal renvaktare. På grund av pro
blem en var näringen, enligt Andersson, "snart sagt bara en 
Tvångsrenskötsel" som renskötarna fortsatte m ed på grund 
av att de inte vågade ta steget över till jordbruks- eller in
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dustriarbete.27 Statsm akterna borde därför satsa på u tbild
ningsinsatser för dem, varigenom

m ånga i fattiga om ständigheter stadda Familjer lättare 
[kunna] försörja sig och sina anhöriga istället för att de 
under nuvarande obildade förhållanden får lida brist på 
olika sätt såsom vore de ej fria Svänska M edborgare.28

I den senare versionen beskrivs därem ot de svårigheter ren
skötarna i Karesuando m ötte som karaktärsdanande, vilka 
dessutom  bidrog till respekt för den egna kulturen och de 
egna traditionerna. Renskötseln i Västerbotten kunde därför, 
enligt aprilversionen, dra m ånga lärdom ar från nordligaste 
Norrbotten:

m in önskan är, att en hel del saker som dem  [Karesuan- 
dosamerna] brukar skulle komma till stånd äfven här, 
samt att lika stor enighet och sam förstånd lapparna 
emellan varit rådande äfven här, ja, då skulle W ästerbot- 
tens Lappars renskötsel ha inskridit på skeden som 
knapt någonsin kanske varit rådande här i vårt Lapp
land.29

Kontrasterna mellan de båda reseberättelserna är som sy
nes anm ärkningsvärda, där det stundtals är svårt att se att det 
rör sig om samm a person som berättar om samm a resa. Den 
långt m er positiva tonen i aprilversionen av texten tyder på 
att den första ratades av lappfogde Bergström. För honom  var 
projektet ett centralt led i att införa den ordning som rådde 
inom renskötseln i norra N orrbotten även i Västerbotten, att 
förmå renskötarna i det senare länet att "återgå" till livsföring 
och renskötselm etoder som var förenliga m ed en "god" ren
skötsel. Den kritik som Andersson fram förde i m arsberättel
sen var fullkomligt oförenlig m ed denna vision, och den stred
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dessutom  helt m ot den etablerade fram ställningsnorm en att 
betrakta renskötseln i de nordligaste delarna av landet som 
den främ sta och m est ursprungliga. Att Andersson m enade 
att den goda ordningen endast berodde på det hårda externa 
trycket på näringen och att Karesuandosam erna skulle vara 
bäst betjänta av att få stöd att övergå till andra näringar kun
de inte accepteras, och därför nödvändigt att en ny reseberät
telse producerades. Bergströms inflytande på aprilberättel
sens utform ning är också tydlig, och det inte enbart i den 
förändrade synen på K aresuandosam ernas renskötsel. Även 
vissa av form uleringarna, till exempel den rörande respekten 
för den egna "Nationen", ligger nära de åsikter som Berg
ström  själv framförde i andra sam m anhang. Trots att en ny re
seberättelse producerades, är det dock sannolikt att utfallet av 
resan bidrog till att "studieutbytet" mellan de båda länen fick 
ett abrupt slut. Det finns i alla fall inga fler uppgifter i det stu
derade m aterialet rörande fler resor vare sig norr- eller söder
ut efter Anderssons och Fjällströms hemkomst.

Avslutning

Försöken från de svenska statsm akternas sida att aktivt träda in 
och försöka förmå de samiska renskötarna att anam m a ett visst 
levnadssätt och att sköta renarna på ett sätt som var förenligt 
m ed detta levnadssätt, var som m est intensiva under 1910-talet. 
I sam band m ed arbetet 1916-1917 att ta fram ett förslag till revi
dering av 1898 års renbeteslag, diskuterades till exempel flera 
åtgärder som syftade till att uppnå sådana resultat, som förbud 
för skogsrenskötsel, för renskötare att bo i fasta bostäder samt 
för kom bination av renskötsel och jordbruk. Av dessa var det 
endast den andra punkten som delvis förverkligades, genom att 
1917 års lagrevision innehöll en bestämmelse om att renskötare 
var tvungna att ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen för att få
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uppföra en fast bostad.30 Att utfallet i den nya lagen blev så pass 
begränsat vad gäller åtgärder som var avsedda att tvinga ren
skötarna att anpassa sig till den idealiserade bild av renskötsel 
och nom adliv som dom inerade svensk samepolitik, indikerade 
ett begynnande skifte i politikom rådet. Aktiva interventioner i 
renskötarnas vardag stod på central politisk nivå i allt m indre 
utsträckning i fokus för åtgärder som vidtogs inom samepoli- 
tiken.

På regional nivå var situationen dock annorlunda. I Väster
botten tycks försöken att direkt influera renskötarna att för
ändra sina arbetsm etoder och sin livsstil ha upphört efter stu
dieresan till Karesuando. Bergström fortsatte dock att driva 
samma övergripande linje i sitt arbete som lappfogde, det vill 
säga att m ed olika m etoder försöka styra renskötseln i länet 
m ot den bild som i svensk samepolitik m otsvarade god ren
skötsel, m en nu utan direkta åtgärder som de utbytesresor 
han och Holm hade arrangerat mellan N orrbotten och Väster
botten. Trots sina ansträngningar tycks Bergström inte ha va
rit fram gångsrik i detta arbete. I Västerbotten och Jämtland 
började dock pendeln allt m er slå över m ot en acceptans av 
förändring och m odernisering av renskötarnas levnadsförhål
landen. I Västerbotten skedde detta från 1920 när Erik Berg
ström  ersattes på lappfogdepositionen av Gustaf Lindström, 
och i Jäm tland från 1930 när m otsvarande skifte på lapp
fogdeposten skedde från Abraham  Staaff till W aldemar 
Gardham.

I N orrbotten kvarstod dock länge ett starkt m otstånd mot 
förändringar inom både lappväsendet och länsstyrelsen. Så 
sent som på 1950-talet fram förde de båda lappfogdarna Erik 
Hedbäck och Erik M alm ström  kritik m ot fasta bostäder för 
renskötarna. Hedbäck, lappfogde i Norrbottens norra distrikt, 
m enade till exempel att nom adlivet "sam m anhör m ed ren
näringen". H an konstaterade dock även att de krav på bättre 
bostäder som framfördes av renskötarna var befogade.31
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M almström, Hedbäcks kollega i Norrbottens södra lapp
fogdedistrikt, framhöll att renskötseln i Jokkmokk under 
1950-talet uppvisat tydliga tendenser till försämring m ed för
sum lighet i bevakningen av renarna och skadegörelser på 
jordbruksm ark som en följd. Enligt lappfogden berodde den
na utveckling på att renskötare som erhållit statligt stöd för 
att uppföra m oderna bostäder hade brustit i vården av renar
na: en förbättrad bostadsstandard hade således inneburit en 
ökad bekvämlighet. Det var, enligt M almström, nödvändigt 
att en m odern bostadsstandard avnjöts "m ed urskillning" om 
inte grundvalen för renskötseln skulle undergrävas.32

Sina kritiska synpunkter till trots så tvingades både H ed
bäck och M almström, som de sista bland lappfogdarna, ac
ceptera fasta bostäder som ett självklart inslag i renskötarnas 
vardag. De försök m ed studiebesök mellan N orrbotten och 
Västerbotten i syfte att direkt påverka renskötselns organisa
tion i det senare länet fram står dock som unika, och som de 
kanske m est aktiva experim enten att förverkliga de idéer om 
renskötseln som genom syrade samepolitiken. Det varken 
Bergström eller Holm  lär ha räknat m ed när de lade upp  pla
nerna för ett besök i Karesuando av renskötare från Väster
botten, var att den renskötsel de betraktade som den främsta, 
att den livsstil de betraktade som den mest eftersträvansvär
da, skulle råka u t för en så kritisk granskning från åtm instone 
den ena av de båda renskötarna från Västerbotten. Den kritik 
som Andersson fram förde i sin ursprungliga reseberättelse 
var sam tidigt ett klart och tydligt ifrågasättande av hela grun
den för den svenska samepolitiken, att sam erna själva inte 
kunde anförtros m ed ansvar för sin egen situation. Kunskap 
och insikt fanns i stor kvantitet, m en kunde inte accepteras av 
statsm akternas företrädare eftersom de slutsatser som drogs 
pekade i m otsatt riktning m ot den som stakats u t av den 
svenska samepolitiken.
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ANNA SJODIN

När ramsjöborna såg rött1

I början av 1900-talet, under den dyrtid  som följde i första 
världskrigets fotspår, hade stäm ningen i Ramsjö socken i 
nordvästligaste Hälsingland blivit så hätsk att det berättas att 
m änniskor hade samlats i Folkets hus för att gå och slå ihjäl 
överskogvaktare Bergkvist. H ur kom det sig att m änniskorna i 
bygden kände sådant agg gentem ot denne representant för 
skogsbolaget Bergvik & Ala, att de sade sig vilja ta livet av 
honom? Vi behöver rikta våra blickar bakåt i tiden för att försö
ka förstå det som utspelade sig här. Ramsjö hade kom m it att bli 
Sveriges m est bolagsägda kom m un och kom även att bli Sveri
ges rödaste kom mun.

Sverige genomgick under 1800-talet en stor sam hällsom 
vandling, industrialiseringen kom att förändra hela landet, 
och Ramsjö var inget undantag. Före 1800-talets m itt var 
N orrlandsskogarna generellt sett orörda i den bemärkelsen 
att bolag inte förskaffat sig några stora arealer. Kustrem san 
undantagen, som hade påverkats av bruksnärningen där be
hov av kol funnits. Det var under 1850-talet och fram åt som 
trävaruindustrin  tog fart, och flera faktorer bidrog till detta. 
U tbyggnad av kom m unikationer i N orrland gjorde det möj
ligt att expandera norrut och stora, relativt orörda m arker 
kunde tas i anspråk. Järnväg i kom bination m ed avvittringen 
av kronojord möjliggjorde för olika bolag att växa och säkra 
sin råvara. Om m an får tro Nordisk familjeboks "uggleupplaga" 
från tidigt 1900-tal handlade det om "öfvergången från allmo
gehushållning till kapitalistisk storindustri". U ppfattningen 
stäm m er bra m ed vad ärkebiskop N athan Söderblom -  själv
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fostrad av hälsingska drängar och pigor sam t liberalteologer 
vid Sorbonne -  hade att säga i sin visitationsberättelse 1922, i 
vilken han bland annat anser att den jord och skog som i det 
sena 1800-talet i sådan om fattning gått över i bolagshand 
borde återföras till de forna ägarna, så att de hade något att 
leva av.

Den yngre avvittringen hade två syften; det ena var att dra 
tydliga rågångar mellan kronans m ark respektive bönders 
mark. Det andra syftet var att befolka om råden som var svagt 
bebyggda, genom att m ark som kronan inte hade användning 
av delades u t till intresserade nybyggare, samt att hem m an 
som inte hade tillräckligt m ed bördig m ark för att klara sin 
försörjning tilldelades extra jord. I och med den yngre av
vittringen kom enskilda personer över stora skogsarealer som 
de sedan kunde sälja vidare.

Det var i början vanligt att skogsbolag, när de etablerade 
sig i Sverige, tecknade avverkningsrätter m ed m arkägarna. 
Avtalen gällde under en viss tid, m en när de löpte u t var det 
allt vanligare att bolagen helt enkelt köpte hela hem m anet för 
att sedan möjligen arrendera u t gården. Det var ett sätt att 
säkra råvarorna för bolagen, och då konkurrens rådde på 
m arknaden, gällde det att förse sig. Det var näm ligen så att 
det sam tidigt pågick en politisk debatt i landet m ot hur bola
gen köpte upp hela hem m an, den så kallade Norrlandsfrågan, 
vilket ansågs försvaga böndernas ställning. Det var i slutet av 
1800-talet som det började för att så sm åningom  leda till en 
lagstiftning mot uppköp av denna typ i N orrland och delar av 
Kopparbergs län år 1906.

Situationen lokalt

Ett av de första leden i industrins utveckling var flottnings- 
ledernas utbyggnad. Flottning, flottledsrensning och underhåll 
reglerades 1852 för Ljusnan. Företagen gjorde gemensamm a
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ansträngningar för att bygga u t Ljusnans flottningsled. U ppköp 
av skog möjliggjordes genom  den yngre avvittringen. 1824 be
stäm des att varje hem m an skulle bestå av 700-2 500 tunnland 
och i Hälsingland upp  till 3 000 tunnland i vissa socknar, exklu
sive im pedim ent, alltså obrukbar mark. Avvittringen i Gävle
borgs län var avslutad år 1865. I och med denna process kom 
bönderna att disponera över mark, och det i sin tur underlätta
de för uppköparna.

Det är osäkert om några avverkningsavtal någonsin teck
nats i någon om fattning i Ramsjö. Kartläggning av m arkköp 
för socknen åren 1876-1908 visar att bolagen började köpa 
bondeskog i sam band m ed att N orra stam banan nådde fram 
till bygden i början av 1880-talet. Järnvägen gick, och går, via 
Ljusdal och vidare m ot Ö stersund och Trondheim, dvs. rakt 
genom socknen. Vid de köp som finns registrerade före 1880 
var det inte fråga om några bönder eller torpare som sålde 
u tan  vissa aktörer som i ett tidigare skede kom mit över mark. 
Tidigare kronodomäner, som låg oländigt till och troligen 
oläm pligt för att försörja sig på som nybyggare, kom under 
perioden för avvittringen att tas i anspråk av bolag eller 
andra enskilda skogsägare.

Vissa om råden påverkades trots det långa avståndet till 
kusten även av bruksnärningen, Naggen (i M edelpad, bara 
några hundra m eter från Ramsjö socken) är ett exempel. Även 
Flomyra, Furuhöjd, Getkölen, stora delar av Hedsjö, Hjärtnäs, 
Holm sveden, Hällås (gemenligen kallat Betlehem), Kroknäs, 
Norrberg, Stagelåsen, Tevansjö och Väster-Hedsjö var, när 
undersökningsperioden börjar, i affärsmäns eller bolags hän
der. Troligt är att de fick dessa i sam band m ed avvittringen. 
Ytterligare undersökningar behövs dock för att m ed all säker
het kunna fastslå detta. Det var i andra byar som köpen av 
hela hem m an ägde rum , och det hela tog fart år 1880.

Det året kan ses som starten för bolagens uppköp av hela 
hem m an i trakten. Det är ingen slum p att det sammanfaller
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m ed att järnvägen nådde bygden. Längre tillbaka i tiden finns 
endast några undantag, men dessa bönder sålde då delar av 
sina hem m an. De bönder som sålde under perioden återfinns 
i Bävertjärn, Enåsen, Finneby, Gåda, Huskansnäs, Nybo, 
Ramsjö kyrkby, Sillerbo (i Ljusdal), Stugutjärn, Sund, Tallnäs, 
Viken och Vås. När bolagen köpt hem m anet hade de inget be
hov av fastigheter u tan  arrenderade u t dessa. Om vi ser på 
Enåsen som ett exempel så bestod det av två hemm an. Enås
en 1 hade redan före 1876 förvärvats av T.M. Wegnelins, som 
gjorde flera affärer i Ramsjöområdet. Enåsen 2 därem ot ägdes 
av en Per Persson fram  till 1882 då han sålde 3 öresland, av 
totalt 3 öresland och 12 penningland, till M arma Angsågs Ak
tiebolag. De övriga 12 penninglanden av det delade hem m a
net såldes 1892 av Jonas Persson och hustrun  Greta Pålsdotter 
till samm a bolag. Ar 1900 återfinns två arrendatorer m ed 
familjer sam t en före detta arrendator bosatta på Enåsen.

N är lagstiftningen, som förbjöd uppköp av hela hem m an 
kom 1906, var de flesta redan uppköpta, så i Ramsjöfallet 
gjorde lagen ingen direkt skillnad. Det var endast nio perso
ner år 1900 som hade titeln hem m ansägare. Det är främst i de 
bördigare byarna kring den stora sjön H ennan vi hittar de 
personer som inte sålde. En av konsekvenserna blev att Ram
sjös ägofördelning blev anm ärkningsvärd; över 90 procent av 
det totala taxeringsvärdet i socknen föll, när processen kan 
anses avslutad, på olika bolag. De största ägarna var Bergvik 
& Ala Nya AB som följdes av M arma Sågverks AB, AB Igge- 
sund Bruk och Svartvik AB för att näm na de största. Detta 
fick givetvis konsekvenser för samhället.

Bolagens rösträtt i kommunerna 1862-1909

1862 års kom m unalreform  innebar bl.a. att fler fick rösträtt; det 
var inte längre enbart mantal, dvs. jordägande, som låg till 
grund för röststyrkan. N u var tanken att även inkomsttagare
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som erlade bevillning, dvs. betalade kom m unalskatt, skulle ha 
rösträtt. Även arrendatorer som tidigare inte fått rösta fick röst
rätt baserad på den arrenderade marken. Röstinnehavet u t
trycktes i fyrkar som förenklat var baserade på taxeringsvärdet. 
I och m ed lagen fick bolagen rösträtt, vilket de även hade haft ti
digare på så vis att det inte var lagfäst att de inte hade det. 91 
procent av bygdens totala taxeringsvärde innehades 1907 av 
olika skogsrelaterade bolag, och redan 1890 ägde de 84 procent 
från att 1863 ha innehaft 48 procent. Det är tydliga siffror som vi
sar att det var möjligt för bolagen att dom inera på kom m unal
stäm man. Bolagens inflytande i kom m unalpolitiken fick ett ab
rup t slut då den 40-gradiga skalan trädde i kraft 1909, m en 
deras m akt i samhället försvann inte i och m ed detta. Deras sto
ra m arkinnehav kom att påverka hela bygden även därefter. Låt 
oss se hur det såg ut m ed bolagsrepresentation i Ramsjö i slutet 
av 1800-talet.

Bolagens makt i kommunalpolitiken

Utifrån kom m unalstäm m ans protokoll kan m an se i vilken u t
sträckning bolagen valde att utnyttja sin rösträtt. Fyrktalsläng- 
derna för socknarna i detta om råde finns inte längre att tillgå, 
u tan  m an får utgå från bolagets representanter i den styran
de kom m unalnäm nden/fattigvårdsstyrelsen i Ramsjö. Fördel
ningen m ellan olika grupper i detta organ har beräknats för 
åren 1863-1911.2

Det blev en drastisk förändring då skogen såldes. När kom 
m unalstyret reformerades 1863 bestod de förtroendevalda i 
Ramsjös näm nd till nästan 80 procent av bönder. Andelen 
sjönk steg för steg till cirka 50 procent vid 1880-talets början. 
Vid den tiden var det främ st kyrkans företrädare som blivit 
flera.

Det var sedan vid 1890-talets ingång som bolagens repre
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sentanter började visa sig i den politiska sfären som sittande i 
näm nden och upptog redan 1891 en fjärdedel av platserna. In
spektörerna hade ständigt cirkulerat på kom m unalstäm m an 
tidigare, m en antalet skogvaktare ökade vid den här tiden. 
Tillväxten av "bolagsgubbar" tog sedan enorm a proportioner 
och nådde sin höjdpunkt 1906-1907 m ed över 50 procent. Den 
ändrade lagstiftningen som kom  år 1900, m ed maxtak på fyr- 
ken, hade inte någon effekt. Representanterna snarare ökade 
än minskade. Tydligare är dock att m an 1909 införde den 
40-gradiga skalan, varvid antalet bolagsherrar halverades i 
näm nden. I stäm m an ham nade bolagen i konflikt m ed all
m änheten i vissa frågor. H är kom m er några exempel på 
sådana ärenden.

Konflikter på stämman

Studien av kom m unalstäm m oprotokollen visar att skogsidkar- 
na utnyttjar sina fullm akter då det var fråga om resursmässiga 
angelägenheter. Det vanligaste var anläggande av vägar, då det 
var fråga om att bolagen skulle upplåta skog till vägutstakning 
och gällande underhåll. Bolagen utnyttjade möjligheten att via 
representanter m ed fullmakt närvara vid stäm m an och då föra 
bolagets talan. Av stäm m oprotokollet den 27 maj 1885 fram går 
tydligt hur lokalbefolkningen utövade m otstånd mot dessa rep
resentanter; i det näm nda fallet gällde det en ingenjör Bergqvist 
som förde Bergvik och Alas talan. Det fram kom m er tydligt att 
stäm m an försökt ogiltigförklara inte Bergviks fullmakt u tan 
Bergqvists rätt att tala för bolaget, då han hade läm nat över full
m akten till en A. Lindberg. I det här fallet gällde det en väg mel
lan Mellansjö station vid norra stam banan och kyrkan i Hassela 
socken. Det fram går att vägen i huvudsak skulle gynna befolk
ningen.

Vägbygget kom att dra u t på tiden, och det blev en fråga
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som kom att diskuteras en lång tid framöver. Det var först be
folkningen efter andra världskriget som fick se dess förverkli
gande, alltså långt efter att dessa m än bråkat i sakfrågan. Det 
var även andra vägbyggen som diskuterades livligt; näm nas 
kan en väg från Ramsjö till Ytterhogdal. En väg som än idag 
inte finns att skåda -  tre hundra m eter väg, som skulle binda 
ihop socknarna, fattas på grund av ägoförhållanden. I kom 
m unalstäm m an, den 23 december 1884, talade kyrkoherde 
A.C. Tunelli som ordförande. Bolagens representanter var 
närvarande och det gällde frågan om den redan näm nda vä
gen till Hassela från Mellansjö station. Det hette att det inte 
kunde bestridas att

kom m unikationerna utgöra ett väsendtligt lifsvilkor för 
ortens utveckling och förkofran i allm änhet och vår ort 
i synnerhet, det vore underligt, att Bergviks Bolag skul
le vilja m otsätta sig ifrågavarande väganläggning. Sam
m a Bolag hade förhindrat kom m unen att få väg till 
Ytterhogdal der igenom att Bolaget försum m at att sända 
sitt om bud i rätt tid till kom m unalstäm m an der, hvari- 
genom ifrågasatta väg härifrån till H ögdal gått om in
tet, [...].

H är kan vi se ett tydligt exempel på hur bolagens inflytan
de påverkat vardagen även för dagens m änniskor som får ta 
vägen via Kårböle för kom ma till Ytterhogdal, om m an inte 
dristar sig till att ta en lång, smal, kurvig och opålitlig väg 
över skogen. Givetvis var vägfrågorna av stor betydelse för 
m änniskorna i dåtidens Ramsjö. Det var långa sträckor att 
förflytta sig, då Ramsjö ligger avsides. Om rådets kuperade 
landskap m ed svårfram komlig skog gjorde behovet extra 
stort.

I kom m unalstäm m an ventilerades äm net angående bygg
nad av fattiggård år 1893:
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Tillsattes en kom mitté bestående af Inspektor L.F. Fors- 
sman, A rrendatorn Anders Olsson i Sund och kyrkvär
den Lars Pettersson i Kyrkbyn m ed Inspektor P. Löf- 
strand och Torp L. W idlund såsom suppleanter, åt hvilka 
uppdrogs dels att å kom m unens vägnar ingå till Berg
viks och M arma Bolag m ed ödm juk anhållan om erhål
lande af tim m er och bjelkar till hufvudbyggnaden, dels 
att u tan församlingens vidare hörande om bestyra allt rö
rande i frågavarande byggnadsarbetet i enlighet m ed 
den antagna ritningen och kostnadsförslaget.

Det faktum  som gällde i bygden var att bolagen ägde större 
delen av skogen och därm ed också byggnadsm aterialet. Då 
kom m unen själv inte hade tillgång till tim m er blev den 
tvungen att vädja till bolagen. Bygden var beroende av bola
gens goda vilja i det här fallet. Betänk här att folket i Ramsjö 
tvingades tigga virke av samm a bolag som i fallet ovan ställt 
till m ed sådana bekymmer. Inspektörerna gör sig även här 
synliga; vad annat kunde göras när frågor av den här typen 
ham nade på näm ndens bord; den bestod vid den här tiden av 
en stor andel bolagsanknutna.

Den rödaste av landets kommuner

Bondeklassens försvagade position i det fram växande industri
ella samhället m ed proletarisering som följd fick fram tida kon
sekvenser. Arbetskraft ström m ade in i bygden från hela landet 
via järnvägen för att arbeta i skogen. Det berättas om 100 extra 
m an som var ute i skogarna och kolade, och 300 hästar drog 
fram produkterna till Europas största kolhus vid järnvägssta
tionen. A rrendatorerna blev m ånga sam tidigt som en stor be
folkningsökning skedde. M aktlösheten och beroendet av bola
gen till både arbete och husrum  kan vara en del i förklaringen
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till den ilska som uppstod sam tidigt som det också bidrog till en 
möjlig folkökning och utveckling i en tidigare så avlägset lig
gande socken.

I Ramsjö växte ett arbetarsam hälle fram, där den ty följande 
utvecklingen av föreningsrörelsen är intressant att iaktta. I 
kom m unen vann SAC, Syndikalisterna, fotfäste 1917 och öka
de kraftigt under tidigt 1920-tal, och det kan givetvis ses som 
en följd av att lokalsamhällets befolkning fått ett m inskat in
flytande. Betydelsen av delaktighet i samhällets gemensamm a 
struktur poängteras av Torkel Jansson i hans Agrarsamhällets 
förändring och landskommunal organisation, Uppsala 1987. Orga- 
nisationslivet kan delvis förklaras utifrån den utgångspunk
ten, och Ramsjö kom sedan att mycket länge bli Sveriges "rö
daste kom m un" m ed höga kom m unistsym patier; inte sällan 
talade m an om "Lilla Sovjet".

Noter

1 Denna kom prim erade fram ställning baseras på min C-uppsats vid 
Historiska institutionen i Uppsala: Anna Sjödin, "Bolagsexpansion 
och bolagsfyrkar i nordvästra H älsingland c:a 1862-1911" från 2003. 
Den har 2011 publicerats i A d a  Gestrido-Helsingiæ.

2 Källor: H ärnösands Landsarkiv, Ramsjö kyrkoarkiv. KLI, för åren 
1863-1876. Ljusdals kommunarkiv, Ramsjö kom m un, K om m unal
stäm m ans protokoll: AI:1 vol. 1 och 2, för åren 1876-1911. K om m u
nalstäm m ans protokoll för tiden 1863-1876 finns i kyrkoarkivet, 
eftersom de är införda i sam m a bok som sockenstäm m ans proto
koll; under den perioden hölls det dock endast ett fåtal sockenstäm 
mor.

Vid analysen har de invalda m ännen delats in på följande sätt: 
Bolagen representeras av inspektörer, skogvaktare och kronojägare, 
som tog till vara bolagens intressen, bönder/torpare innefattar för
utom  de näm nda även hem m ansägare, handlande, i gruppen  kyrkan 
räknas kyrkoherdar och kyrkovärdar. I gruppen  arrendatorer räknas 
även landbor och brukare, som även de arrenderade jorden.



Recensioner

C hristina C arlsson  W etterberg, 
...bara ett öfuerskott aflif... En biogra
fi  om Frida Stéenhoff (1865-1945). 
A tlan tis 2010.

F ö rfa ttarinnan  och sam hällsdeba t
tö ren  F rida S téenhoff (1865-1945), 
u n d e r  e tt 20-tal å r bosa tt i S unds
vall, h a r  u p p le v t en  renässans 
inom  dagens fem inistiska d iskurs. 
S téenhoff v ar d en  första som  m y n 
tade  b eg rep p e t feminism i Sverige. 
Inom  d en  svenska litte ra tu rh is to ri
en  h a r  h o n  varit s tyvm oderlig t b e 
h an d lad  för a tt in te säga "icke ex
isterande". H on  näm ns in te  m ed 
ett en d a  ord  i Erik H jalm ar L in
ders länge an v än d a  s ta n d ard v erk  
Fem decennier av 1900-talet. D är
em ot skrev  Ellen Key om  henne i 
Idun 1898 red a n  två år efter d e 
b u te n  som  d ram a tik e r och senare 
m er u tfö rlig t i vänboken  till 70- 
å rsd ag en  1935. Sam tid ig t u tkom  
Beatrice Z ad e  m ed  en  täm ligen  pa- 
negy risk t hållen  biografi. H isto ri
kern  H jördis Levin h a r  i två böcker 
om  sexualm oral och nym althusia- 
n ism  (1986 och 1994) sk ild ra t 
S téenhoffs sexualreform atoriska in 
satser. Så sen t som  1997 kom  litte- 
ra tu rv e ta ren  Ingeborg  N o rd in  
H ennel a tt i del III av Sundsvalls 
Flistoria för första gången  ingående

b eh an d la  S téenhoffs fö rfa ttarskap  
u n d e r  sundsvallstiden .

N u  föreligger också d en  första 
heltäckande m o d ern a  b iografin  
över F rida Stéenhoff. D en är sk ri
ven  av ö rebroh isto rikern  professor 
C hristina  C arlsson  W etterberg, ti
d igare  professor i genusvetenskap  
v id  L unds u n iv ersite t och b land  
an n a t författare till en bok  om  so
cia ldem okratins kv innosyn . C arls
son  W etterbergs b iografi h a r  fått 
en  kronologisk  u pp läggn ing . En 
m er tem atisk  fram stä lln ing  h ad e  
y tte rligare k u n n a t fö rd jupa fö rstå
elsen av  S téenhoff som  författare, 
deb a ttö r och intellektuell. Trots 
denna in v än d n in g  m åste d en  väl
sk rivna och p å  e tt om fattande  käll
m ateria l base rad e  boken  sägas ha 
alla fö ru tsä ttn ingar a tt b li s tan 
d ard v e rk e t om  en  av Sveriges allra 
främ sta kv innop ion järer och fem i
n istiska författare.

F rida  S téenhoff var d o tte r till 
fö rfa ttaren  och kom m in iste rn  i 
K lara försam ling  i S tockholm  C arl 
B ernhard  W adström , en  för
g ru n d sg esta lt inom  Evangeliska 
Fosterlands-S tifte lsen. H isto rikern  
och ska lden  Erik G ustaf Geijer 
fanns i släkten. Efter d en  s.k. "lilla 
s tu d en tex am en " v id  Stockholm s 
Lyceum  för flickor v istades Frida
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ett år i N euchâte l i Schw eiz för att 
u tveck la sina ta langer inom  m ål
n ing  och förkovra sig i franska. 
D o tte rn  F anny  h a r  b e rä tta t a tt m o 
d ern  u n d e r sin allra sista tid  en 
b a r t ta lade  franska. G enom  fadern  
kom  F rida också i kon tak t m ed 
k ungahuse t. U n d er flera som rar 
b o d d e  h o n  p å  p rin sessan  Eugenies 
g ård  F ridhem  på G otland . E ndast 
22 år gam m al gifte sig F rida m ed 
d en  sex år ä ld re läkaren G otth ilf 
S téenhoff och fly ttade till S u n d s
vall d ä r  m aken  tillträd d e  tjänsten  
som  an d re  stadsläkare.

S undsvall v a r v id  d en  h är tiden  
cen trum  i värld en s kanske stö rsta  
träv a ru d is trik t och en  sta rk t p o la
riserad  stad . Ture N erm an , som  
1909 blev redak tionssek re te ra re  p å  
Nya Samhället, sk river i m em oarbo 
ken  Allt var rött (1950) a tt S unds
vall h ad e  "en  överk lass av  såg- 
verkspa tric ie r-d irek tö re r och d is
ponen ter- jäm te bankd irek tö rer, 
s to rhand lare , äm betsm än , läkare 
och jäm likar" . D en u n g a  läkarfa- 
m iljen S téenhoff kom  a tt ingå i 
d en n a  stadselit. Efter a tt ko rt efter 
in fly ttn ingen  h a  d rab b a ts  av  den  
fö rö d an d e  s ta d sb ran d e n  1888 kom  
m ak arn a  a tt 1894 fly tta in  i en  pa- 
tric iervån ing  i e tt nyb y g g t s tenhus 
p å  S to rgatan  18 v id  V ängåvan. D e
ras n ärm aste  v än n e r b lev  m ajoren 
Johan  C ornell och d ennes hustru . 
C ornell v a r hö g erm an  och kom  
u n d e r  e tt tiotal år a tt v ara  s ta d s

fu llm äktiges ord fö rande . Sonen, 
konsth isto riep ro fesso rn  Flenrik 
C ornell, skriver i sina m em oarer 
Ar och människor (1971) a tt F rida 
S téenhoff m ålade  p o r trä tt av  b åd e  
hans far och mor. M odern  blev 
också g u d m o r å t F ridas d o tte r 
Fanny. M en i m ak arn a  Stéenhoffs 
vänk re ts  ingick även  den  rad ika le 
ad v o k a ten  och rö strä ttsk äm p en  Si
gu rd  D ahlbäck k än d  för sitt för
svar av  de 14 arbetare, som  häk ta ts  
efter en  konflik t v id  Sörviks ån g 
såg 1904.

Efter någ ra  anonym a artik lar i 
Idun d eb u te rad e  F rida Stéenhoff 
1896 p å  allvar som  fö rfa ttarinna 
m ed d ram a t Lejonets unge. Nutids
skildring i fyra akter u tg iv en  u n d e r 
p se u d o n y m en  H ara ld  Gote. S nart 
avslö jades d e t att fö rfa ttaren  in te 
var n åg o n  m ind re  än  "D oktorin- 
n an "  Stéenhoff. N är p jäsen  u ru p p - 
fördes p å  S undsvalls n y b yggda  te 
ater d en  1 feb ruari 1897, m ed  d e 
kor av  fö rfa tta rinnan  själv, kom  
känslo rna  a tt svalla högt. Pam flet
te r sp red s i hem m en  och p laka t 
sp ikades u p p  p å  d ö rra r  och h u sfa 
sader. På konserva tiv t och kyrk lig t 
håll förfasades m an  över a tt p jäsen  
tog  u p p  d en  v id  tid en  n ärm ast 
tabubelagda  frågan  om  barn b e
g ränsn ing  och p reven tivm edel om  
än  i en  y tte rs t försiktig  form . En av 
pjäsens p e rsoner säger till exem pel 
"B arnalstring  får in te  läm nas åt 
slum pen". B iskopen i H ärn ö san d
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fann  p jäsen  vara  "en  b randfack la  
m o t äk tenskapets he lg d "  och "e tt 
p red ik an d e  av kö tte ts em anc ipa
tion".

Lejonets unge fick em ellertid  i sin  
tryck ta version  go tt m o ttag an d e  
av  k ritikerna i Stockholm . A lla var 
överens om  a tt F rida S téenhoff var 
en  u tm ä rk t stilist och äg d e  b e ty 
d an d e  d ram a tisk  talang. U n d an ta 
get var in te  o v än ta t C arl D av id  af 
W irsén, Svenska A kadem iens 
ständ ige  sekreterare och d en  goda 
m oralens v äk tare  inom  k ritike rkå
ren. D ebutp jäsen  kom  a tt up p fö ras  
p å  flera håll i landso rten , m en 
först 1926 p å  D ram aten  d ä r  den  
dock  efter k o rt tid  lades ner. K an
ske skym m er p jäsens ten d en s allt
för m ycket d e t d ra m a tisk t/k o n s t
närliga. Lejonets unge u p p fö rd es 
å ter i Ö rebro  2008 och helt ny ligen  
i S undsvall d ä r  m an  dock  valde  att 
läsa u p p  ensk ilda  rep liker åtföljda 
eller ackom pan jerade av  m usik. 
Ett te n d en sd ram a kom m er m å
h än d a  b äs t till sin  rä tt genom  ett 
såd an t arrangem ang .

Frida S téenhoff gav fram  till 
1912 u t y tte rligare  sex pjäser, m en 
v a lde  h u v u d sak lig en  a tt träd a  u t i 
offen tligheten  m ed rad ika la  d e 
ba ttin läg g  i ta l och skrift. M akarna 
Stéenhoffs hem  p å  S torgatan  18 
stod  alltid  ö p p e t för tillresande 
fö redragshållare  och k u ltu rp e rso n 
ligheter. Ellen Key kom  på besök 
och en  livslång  v än sk ap  u ppstod .

En an n an  gäst v a r  H inke Berge- 
gren, vars v itt sp rid d a  Kärlek utan 
barn u tg iv en  1910 låg  nä ra  F ridas 
sexualsyn. B ergegren b jöd också in 
h en n e  att ta la p å  Folkets H us i 
Stockholm .

S nart kom  F rida S téenhoff att 
bygga u p p  en  kosm opolitisk  v ä n 
krets d ä r  fö ru tom  de red a n  n ä m n 
da A nna L indhagen  och en  litte
ra tu rh is to rien s g igan t som  G eorg 
B randes ingick. F rida träffade 
h o n o m  b åd e  i K öpenham n  och i 
Stockholm . D et kan  insk ju tas att 
B randes i e tt sam m an h an g  kallade 
F rida för en  n u tid a  G eorge Sand. 
M akarna S téenhoff reste u t  på  
kongresser i E uropa, b åd e  social
hyg ien iska och kv innosaksbetona- 
de. De p ren u m e ra d e  p å  d en  ra 
d ika la  norska tid n in g en  Verdens 
Gang och p å  d en  franska tid sk rif
ten  La Fronde. N är m an  b e trak ta r 
d e t v id a  nätverk , som  F rida S téen
hoff byggde u p p , p åm in n s m an  
om  den  eu ropeiska k u ltu rv ä rld , 
som  fö rsvann  m ed första v ä rld s
kriget och som  d en  österrik iske 
fö rfattaren  Stefan Z w eig  så ly san 
de sk ild ra t i sin m em oarbok  Värl
den av i går (Die Welt von Gestern).

Från början  n ärm a st m odera t, 
som  större delen  av deras b ek a n t
skapskre ts  i Sundsvall, d revs p a re t 
S téenhoff m o t vänster. G otth ilf var 
livet u t o rgan ise rad  liberal och 
d ju p t en g ag erad  i n y k te rhe tsrö re l
sen. F rida v a r  snarast vänsterlibe
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ral m ed  växande  sym patie r för 
d en  fram växande soc ia ldem okra
tin. N är F örstam ajtåget i S undsvall 
passe rad e  S torgatan  18 p å  väg  från  
H am n p lan  till m ö te t p å  Stora to r
get b ru k ad e  m an  ko rt s tanna till 
för a tt b rin g a  F rida S téenhoff en  
hä lsn ing  från  s tad en s och d is trik 
tets o rgan iserade arbetare. H on  
tycks dock  ald rig  ha  b liv it ak tiv  
socialdem okrat, tro ts a tt hon  u n 
d er sina sista å rtio n d en  um gicks 
m ed  led an d e  socialdem okratiska 
kv in n o r i S tockholm  och ta lade på  
deras m ö ten  liksom  p å  k v in n o 
k lubbar ru n t om  i landet.

Idag  är F rida S téenhoff främ st 
ihågkom m en  som  rad ika l fem inist. 
1903 pub licerade  h o n  Feminismens 
moral, u rsp ru n g lig en  ett fö red rag  i 
S undsvall, och 1905 gav  h o n  u t 
Humanitet och barnalstring. H on  
v än d e  sig i dessa skrifter m ot den  
hyck lande officiella m oralen  m en 
också m o t "p räs tv ä ld e t"  och m ili- 
tarism en. H on  p lä d e rad e  för k v in 
nans rä tt till ero tisk  u tlevelse inom  
såväl som  u to m  äk tenskapet. H on  
p ro p ag e rad e  för an v ä n d an d e  av 
p reven tivm edel och v än d e  sig  m o t 
p lan ern a  a tt fö rb juda rek lam  för 
dessa. N är d en  svenska k v inno rö 
relsen  m ed  F redrika Brem erför- 
b u n d e t i spetsen , och ink lusive de 
led an d e  socialdem okratiska k v in 
no rna , fö rsvarade p rev en tiv m e
delslagen  1910, och som  u p p h ä v 
des först 1938, var F rida p rak tisk t

taget en sam  i sitt m o ts tån d  m ot 
lagen.

M en h ennes rad ika lism  gick 
längre än  till och m ed  dagens fe
m inisters. Trots a tt h o n  i m er än  50 
år levde i e tt till synes lyckligt äk 
tenskap  v än d e  ho n  sig m o t äk ten 
skapet som  ju rid isk  fo rm  och ta la 
de sig v a rm  för pensioner för såväl 
kv inno r som  b a rn  för a tt b ry ta  ned  
kv in n o rn as ekonom iska beroende 
u n d e r d e t fö rhärskande  p a tria rk a 
tet. 1911 b ild ad e  hon  Svenska för
eningen för moderskydd och sexualre- 
form. D en var in sp ire rad  av  den  
tyska Bund für Mutterschutz und 
Sexualreform. Frida deltog  också i 
en  av d e t tyska fö rb u n d e ts  kon
gresser i D resden.

D et är in te m öjligt a tt förstå Fri
da  S téenhoffs lån g tg åen d e  rad ik a 
lism  i sexualfrågorna u ta n  a tt d ra  
in  G otth ilfs S téenhoffs läkargär- 
n ing  i S undsvall. H an  v ar en  säll
syn t fram syn t an d re  s tadsläkare  
m ed m ånga  socialreform atoriska 
idéer. C ornell erin rar sig honom  
n ä r h an  s tö rtade  u t  u r  sin  p o r t och 
ilade fram  efter S torgatan  till en 
v än tan d e  p a tien t kanske i "någo t 
kyffe i s tadens u tk a n te r"  . 1903 
ledde S téenhoff en  b ostadsinven te- 
ring  i ak t och m en ing  a tt fö rbä ttra  
b o sta d ss ta n d a rd en  för m ind re  b e
m ed lade . Som  reg lem enteringslä- 
kare m ed  u p p g ift a tt reg e lb u n d et 
besik tiga de p ro s titu e rad e  v ar h an  
sta rk t k ritisk  till system et, som
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h an  fann rä ttsv id rig t och fö rn ed 
ran d e  för kv innorna. G enom  sin 
m ake fick F rida S téenhoff en  
sk räm m an d e  inblick i h u r  u tb red 
d a  tuberku los, p ro stitu tio n  och ve
neriska s jukdom ar v ar i Sundsvall. 
D en  um ensiska h isto riedem ogra- 
fen  A nna L undberg  h a r  i sin  d o k 
to rsav h an d lin g  1999 d o k u m e n te 
ra t de t sto ra  an ta le t kvinnor, som  
v ar inskrivna för syfilis och gonor- 
ré på  S undsvalls sjukhus 1846- 
1900.

1904 gav  F rida S téenhoff u t 
skriften  Den reglementerade prostitu
tionen ur feministisk synpunkt. Sam 
tid ig t fo rtsatte  G otthilfs k ritik  m ot 
reg lem en teringen  i S undsvall vil
ket fö ran ledde  h ö g ertidn ingen  
Sundsvalls-P osten  a tt in leda en  
kam panj m o t honom . M akarna 
d rog  konsekvenserna och av fly tta 
de  1908 från  S undsvall till O skars
h am n  d ä r  G otth ilf tillträd d e  en  
provinsia lläkartjänst. D et v a r  m ed 
saknad  som  F rida läm n ad e  S unds
vall och d e t ä lskade som m arstä lle t 
Sommarbo. I en  återblick, som  Wet- 
terberg  C arlsson  citerar, skriver 
h o n  a tt hennes v än n e r bek laga t att 
h o n  tv ingats bo  b lan d  " trä p a tro 
n erna  i en  så m ateria listisk  miljö". 
Själv k än d e  h o n  in te alls så u ta n  
u p p le v d e  istället a tt h o n  alltid  fått 
s töd  i S undsvall. "D ärför h a r  jag 
alltid  k än t sto r tacksam het m ot 
S undsvall"  tillägger hon.

F rida trivdes ald rig  i sm åstad en

O skarsham n  och ju len  1912 fly tta
de  fam iljen S téenhoff till Stock
h o lm  d ä r  en  p rov insia lläkartjänst 
b liv it led ig  för Gotthilf. Som 
m ånga  rad ika la  k v inno r kom  Fri
d a  u n d e r  första värld sk rig e t att 
ägna sig å t fredsfrågor, m en  fo rt
sa tte  sam tid ig t a tt v ara  landets 
främ sta  fem inistiska teoretiker. 
1918 fly ttade fam iljen in  i e tt n y 
by g g t h u s p å  Birger Ja rlsgatan  i 
v ilket de även  v a r  delägare. F rida 
höll litterär sa long  i sin  p rak två- 
n ing  och ofta sed d a  gäster var Elin 
W ägner och John L andqu ist, "Lub- 
be" N o rd strö m  och M arika Stiern- 
sted t, A nna L indhagen  m.fl. F rida 
föreslogs också som  ledam ot av De 
nio, m en  fö rlo rade i om röstn ingen  
m o t Selm a Lagerlöf, n ågo t som  
ho n  säkert tog  m ed  jäm nm od. Sitt 
sista rad io fö red rag  höll ho n  v id  78 
års å lder 1943.

C arlsson  W etterberg kom m er 
ald rig  F rida S téenhoff r ik tig t in  p å  
livet som  p erso n  v ilket bero r på  att 
fö rfa tta rinnan  in te  förde dagbok. I 
de  b ev a rad e  u tk asten  till självbio
grafi u n d v ik e r h o n  person liga  för
h å llan d en  och b eh an d la r främ st 
sitt de ltag an d e  i olika debatter. Av 
dem  som  träffat fö rfa tta rinnan  b e
skrivs h o n  som  en  stilig  kv inna 
m ed  vacker röst. F o tografierna ger 
syn  för sägen. R edan  som  pojke 
såg  H enrik  C ornell F rida som  
"d e n  sköna kv innan". H o n  k u n d e  
u tveckla "kv inn lig  m jukhet" , m en
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ägde  e tt "svalare tem p eram en t"  än  
m aken  och saknade  dennes "s to ra  
v ä rm a n d e  m änsk lighe t" , allt en lig t 
C ornell. D o tte rbarnen  b erä tta r för 
C arlsson  W etterberg a tt F rida inte 
var en  m orm o r som  m an  sa tt i 
k n ä t hos. M arika S tiernstedt, 
"L ubbe" N o rd strö m s m aka, be
sk river h enne  i en  artikel till 60- 
å rsd ag en  1925 som  "en  högrest 
d am , artsk ild  från  flertalet genom  
en  viss gam m ald ag s rak  och för
n äm  hålln ing , ett v iss t p å  en  gång  
aristok ra tisk t och reservera t och 
likväl helt n a tu rlig t ä lskvärt sä tt".

D enna förfinade och aris to k ra
tiska kv inna , som  hela sitt liv v is
tades inom  överk lassen  och d en  
högre m edelk lassen , lyckades m ed  
sina m ånga  fö redrag  om  kärlek, 
m oral och sexualite t p å  k v in n o 
k lubbar och inför an d ra  fora, lik
som  m ed  sina v itt sp rid d a  skrifter, 
a tt p å  e tt a lldeles särsk ilt sä tt a p 
pellera till kv in n o r i de  d jupa  le
den. H ennes son  civilingenjören 
Rolf S téenhoff, som  v ar fabrikschef 
v id  A po tekarnes M inera lva ttens 
AB i S tockholm , fick v id  m o d ern s 
d ö d  1945 m otta  en  u p p v ak tn in g  
av fabrikens arbeterskor, som  d ä ri
genom  ville h ed ra  F rida Stéenhoffs 
m inne  och  sto ra betydelse  för a r
b e tark v in n o rn a  .

Lars-Görnn Tedebrand

Sven O lofsson, Till ömsesidig nytta. 
Entreprenörer, framgång och sociala 
relationer i centrala Jämtland ca 
1810-1850. S tudia H istorica U psa- 
liensia, 243, 2011.

Vad k räv d es egentligen  för ekono
m isk  och social fram gång  u n d e r 
1800-talets första hälft? A tt m an  
m åste  ha  näsa  för affärer, ä r  förstås 
u p p en b a rt. En b e ty d an d e  fallenhet 
för v ad  som  p å  sik t k u n d e  ge k lirr 
i kassan  är också självklart. L ikaså 
m åste kon ju n k tu re rn a  stå den  
d järve bi. K anske även  en  rejäl 
p o rtio n  tur? M en vad  u tö v e r d e tta  
b ehövdes för lycka och fram gång  i 
affärsvärlden? Vilken betydelse  
h ad e  sociala rela tioner för ett lyck
osam t en trep renö rskap? H u r såg 
n ä tverken  u t, som  d en  tidens före
tagare ingick i? H u r skapades de?

F rågorna d isk u teras  av U ppsala- 
h is to rikern  och S undsvallsbon  
Sven O lofsson, n u m e ra  verksam  
vid In stitu tionen  för hu m an io ra  
v id  M ittun iversite te t, i en  do k to rs
av h an d lin g  inom  äm n et h istoria , 
Till ömsesidig nytta. Entreprenörer, 
framgång och sociala relationer i cen
trala Jämtland ca 1810-1850. På ett 
a llm än t p la n  to rde de v ara  lika ak 
tuella i tid ig t 2000-tal som  för 200 
år sedan.

U tg ån g sp u n k t för ana lysen  är 
Jäm tland  u n d e r första hälften  av 
1800-talet, en  i m ånga avseenden  
b ry tn ingstid  för d e t svenska -  och
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d ärm e d  m ittsvenska -  b o n d esam 
hället. D et v ar d å  m ånga  fö ru tsä tt
n ingar för n ärin g su tö v n in g  för
änd rades. H an d e lsm an n en  Per 
W ikström  (1782-1859) i Ö ste rsu n d  
h a r  tilldelats n åg o t av  en  h u v u d 
roll i undersökn ingen . M en O lofs
son  syftar längre  än  till en  tråk ig t 
trad itionell b iografi över denne, 
som  i och för sig h ad e  v arit möjlig. 
Istället b lir avhan d lin g en  till en  
analys av  fyra veritab la jäm tlän d 
ska fram gångssagor: Lars O lofsson 
i Tullus (1787-1843), Eskil E rsson i 
V ästra H alåsen  (1792-1839) och 
O lof N ilsson i Tomte (1804-1845), 
alla m ed  en  nära rela tion  till W ik
ström . D et ä r då  fråga om  en  s tu 
d ie m ed  fokus p å  familj, släk tför
b indelser, fadderskap  och de fyra 
en trep renö re rnas näringslivskarri- 
ärer. A nalysen  genom förs m ot 
b ak g ru n d e n  av  a tt k ly fto rna i de t 
jäm tlän d sk a  bo n d esam h älle t öka
de d ram a tisk t u n d e r  1800-talets 
fö rsta hälft. A llt m er kap ita l sam 
lades då  i red an  välbärgade  b ö n 
d ers  lador. H an d la n d e  jä m tlä n d 
ska s to rb ö n d er k u n d e  därigenom  
bli än  större.

Per W ikström s karriä r in leddes i 
M edstugan . Å r 1809 e tab lerade 
h an  sig som  han d la re  i Ö ste rsund , 
d ä r  h an  snabb t b lev  led am o t av 
stadens styrelse. R edan  år 1814 var 
h an  tillsam m ans m ed  apo tekare  
P erm an  och h an d la re  Söderberg  
stadens rikaste. Y tterligare tjugo  år

senare v ar h an  ensam  i to p p  -  m ed  
en  taxerad  inkom st du b b elt så hög  
som  tvåan. Lars O lofsson i Tullus 
var v id  32 års å lder en  av  de  allra 
m est fö rm ögna i R ödöns tingslag, 
ägare till två sto ra  hem m an  i byn. 
D et v ar v id  d en  tiden  som  hans 
politiska karriä r tog  sin  början. 
D en  k rön tes år 1828 m ed  en  p la ts  i 
rik sdagens b o n d es tån d . Eskil Ers
son  i V ästra H alåsen  tillhö rde även 
h an  d en  ekonom iska eliten i R öd
öns tingslag. M en till sk illnad  från  
O lofsson i Tullus valde  h a n  a tt in te  
engagera sig i d e t offentliga livet. 
S lutligen O lof N ilsson  i Tomte, 
som  v id  s id an  av  ett lyckosam t 
p riv a t v ärv  gjorde offentlig karriä r 
i regionen. Då h a n  av led  rela tiv t 
ung , avbrö ts d en  i förtid .

Vilken v ar då  v ägen  till fram 
gång  för d en  ana ly se rade  k v arte t
ten? H u r n åd d e  de  sina positioner? 
För a tt besvara  dessa  frågor trän g 
er sig  O lofsson in  i de ensk ilda 
h ushållen , i fam iljernas b åd e  säng 
kam m are och gem ak. O lofsson 
iden tifierar olika ty p e r av fram - 
gångsfräm jande faktorer. A tt vara 
född  i rä tt familj v ar då -  som  nu  -  
in te  helt fel för vare sig d en  ekono
m iska eller d en  sociala karriären . 
O ckså g ifterm ål spe lade en  v ik tig  
roll -  idag  som  igår -  för a tt fo rm e
ra eller befästa  d e t egna ekonom is
ka och sociala kapitalet. Vilka m an 
lyckades överta la  till fadderskap  
för ens barn , k u n d e  också ha  b e ty 
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delse för m öjligheten  till fram gång  
i d e t jäm tlän d sk a  bonde(klass-) 
sam hälle t sam tid ig t som  d et m a r
kerade  h u r  h ög t m an  red an  h ad e  
k lä ttra t p å  sta tusstegen .

P er W ikström s karriä r är n ågo t 
av  e tt typexem pel p å  fram gång  i 
jäm tlän d sk t 1800-tal, å tm instone 
in n an  la n d e t m ed  jä rnvägens hjälp 
ö p p n ad e s  för m än n isk o r och im 
p u lse r u tifrån  i sto r skala. D et b ö r 
h a  höjts p å  en  hel del jäm tländska 
ögon b ry n  n ä r  to rp arso n en  Per äk 
tad e  M agdalena C hristina  S parr
m an , d o tte r till Erik Axel S parr
m an , fö rvaltare p å  H uså b ruk . 
D ock v ar h an  redan  då en  stjärna i 
s tigande, v ilket kan  ha  lu g n a t 
svärfö rä ld rarna. M ed sig i boet 
förde h u s tru n  värdefu lla  svåg ra r i 
m än g d  liksom  an d ra  an fö rvan te r 
av ran g  och betydelse. M akarna 
W ikström s n ä tv erk  av fad d ra r till 
b a rn e n  v isa r p å  en  väl genom tänk t 
s trateg i m ed  hushå lle ts  -  och af
färsrörelsens -  bäs ta  för ögonen.

G enom  a tt föra n ed  d en  em piris
ka u n d ersö k n in g en  p å  m ikron ivå 
h a r  O lofsson avsevärt fö rd jupat 
fö rståelsen  av e tt m in s t sag t d y n a 
m isk t skede av  Jäm tlands -  och 
Sveriges -  h istoria . D et ana ly se ra
de källm ateria lets om fång  är im 
p onerande . R iksark iven  i O slo och 
S tockholm , lan d sark iv en  i H ärn ö 
sand , U ppsala  och Ö ste rsund , 
s tad sark iv en  i S tockholm  och 
T rondheim  liksom  Stockholm s

slotts ark iv  är någ ra  av de  ark iv  u r 
vilka O lofsson h a r  h äm ta t m ateri
al. En av  flera förtjänster m ed  Sven 
O lofssons d o k to rsav h an d lin g  är 
d e t sä tt p å  v ilket h an  går till väga. 
För a tt belysa en  rad  generella p ro 
b lem  u n d e r  1800-talets första hälft, 
å rtio n d en a  innan  v ågen  av  in d u 
stria lisering  och m odern isering  
sköljde in  över M ittsverige, går 
h an  i verk lig  n ä rk am p  m ed  någ ra  
av  tidens jäm tländska  s to rm än  och 
d eras hushåll, hustru r, barn , svåg 
ra r  och kusiner. D etta  h ad e  lä tt 
k u n n a t resu ltera  i änd lösa  släk t
k rön ikor och berg  av  ansedlar. 
M en som  d en  skolade h isto riker 
O lofsson är, h a r  h a n  fört u n d e r
sökn ingen  b o rto m  d en  renod lade 
beskrivn ingen . R esu lta te t h a r b li
v it en  fram stä lln ing  som  gett v ik ti
ga b id rag  till v år förståelse av  de t 
jäm tländska  -  och m ittsvenska -  
sam hälle t u n d e r  en  p e rio d  som  i 
efte rhand  te r sig som  en  tid  av  för
beredelser inför d e t industrie lla  
genom bro tte t n åg ra  decenn ier se
nare.

N är d e tta  väl v a r ett fak tum  m ot 
1800-talets slu t b lev  de  ekonom is
ka fö rb indelserna m ellan  Jäm t
lands och V ästerno rrlands län  allt 
tätare. V år m ittsvenska reg ion  
fram står som  någo t av  en  he lhe t -  
kap ita l k änner som  b ek an t inga 
gränser. Ett exem pel p å  d e tta  är 
n ä r  de jäm tländska  p a tro n e rn as 
b a rn  började rik ta  b lickarna öster
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u t m o t d e t dynam iska  V ästerno rr
land. Per W ikström s son  N ils är en  
av  dem . I s lu te t av 1850-talet 
e tab lerade h an  sig i S undsvall m ed 
u tv eck lan d et av  M ons Å ngsågsak- 
tiebolag  som  m ål. Iak ttagelsen  v i
sar att kap ita lflöde t i M ittsverige 
ofta rö rde sig i ö st-v äs tlig  rik tn ing  
u n d e r  ind u strisam h älle ts  b a rn 
dom .

A vhand lingen  h ar m ycket a tt e r
b ju d a  d en  som  in tresserar sig för 
m ittsvensk  h isto ria , släk tforskare 
eller inte, lika väl som  h isto rikern  
av  facket. E ller varfö r in te även 
d en  n u tid so rien te rad e  som  grun- 
n a r  p å  h u r  m ak teliten  i 2000-talets 
M ittsverige ser ut?

Svenbjörn Kilander

lö rn  D onner. Anteckningar om Man- 
nerheim. S ö d ers trö m s/A tlan tis ,
H elsingfors och S tockholm  2011.

"A tt följa M annerheim  är a tt jaga 
en  skugga eller ett fotografi som  
långsam t förlo rar sina färger". Så 
in leder Jörn  D onner sin  bok  om  
m arskalk  G ustaf M annerheim  
(1867-1951), m an n en  som  ledde 
F in land  i tre k rig  och som  dagens 
u n g a  fin ländare  k n a p p t ve t m er 
om  än  a tt h a n  rid e r p å  sin  h äs t v id  
ingången  till n u tid sm u see t K iasm a

i H elsingfors och g iv it n am n  åt 
s tad en s v ik tigaste  gata. Ä ven  om  
m ånga  to n å rin g ar anger M anner
heim  "som  stö rst"  är h an  en  av läg 
sen  m y tfigu r för de  allra flesta. 
D onner vill trän g a  bakom  m yten  
M annerheim . Boken är en  följd- 
skrift till d en  u p p m ä rk sa m m a d e  
T V -dokum entär i fem  avsn itt om  
M annerheim , som  D onner efter 
flera års förberedelser gjorde 2011 
och som  fick sto r publik .

De flesta n am n  i den  un g a  re p u 
b liken  F in lands k u ltu r  och h isto ria  
sopas b o rt u r  m in n e t "som  höstens 
löv" skriver Donner. M en någ ra  
b es tå r kanske lång t in  i fram tiden  
som  P aavo N urm i, A lvar A alto, 
Jean Sibelius och M annerheim . 
D onners familj h a r  n ära  rela tioner 
till M annerheim . H ans farfar O tto 
v a r m en to r n är M annerheim  före
tog  sin  sto ra  A sienresa 1906-1908 
och h an s far Kai skrev d en  första 
M annerheim biografin  1934. Som 
en  påm innelse  om  M annerheim s 
n ärv aro  i D onners värld  h änger 
två B uddhab ilde r från  A sienresan  
p å  väggen  i hans arbetsrum . M en 
för d en  un g e  rad ika le  s tu d en ten  
D onner m ed  M arx och Engels i 
bokhy llan  var M annerheim  länge 
" irrelevan t". In tresse t för national- 
m o n u m en te t h a r  vux it m ed  
åren  och k u lm in era t v id  78 års 
ålder.

D onner h a r in te  skriv it någon  
b iografi i egen tlig  m ening. Som  ti
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te ln  säger rö r d e t sig om  an teck
n in g a r i en  lakonisk  stil och m ed  
m ån g a  p rovokativa  parad o x er fjär
ran  från  d e t hög tid liga  som  v id lå 
d e r  de  M annerheim biografier, som  
u tk o m m it u n d e r de senaste  decen 
n ierna. D et sto ra s ta n d ard v erk e t är 
fo rtfa rande  d en  svenske ju rid ik 
p ro fesso rn  Stig Jägersk iö lds åtta- 
b an d ig a  b iografi (1964-81). Jäger
sk iö lds far var b e rö m d  zoolog, 
född i F in land  m en  verksam  i Sve- 
rige.

D onners b e u n d ra n  för M anner- 
heim s m ilitä ra och po litiska rea
lism  är h ögst påtalig . K anske bo r
de h a n  in te av p o rträ tte ras  som  
m arskalk  av  F in land  i full un ifo rm  
u ta n  som  en  fredens m an , skriver 
D onner. Som  1918 kanske h o p p a 
des a tt d en  v ita b lo d sh äm n d en  
h ad e  v arit m in d re  b ru ta l, även  om  
n åg o n  heltäckande  bev isn ing  för 
d e tta  an tag an d e  in te finns. Som  i 
m ars 1940 insåg  a tt b lo d su tg ju te l
sen  v ar tillräcklig. Som  1944 för
stod  a tt F in land  skulle gå u n d e r 
om  d e t in te  sökte fred. O ch en  
M annerheim , som  sa tt ty st och 
ly ssnade n ä r  F litler höll en  lång  
m onolog  om  d en  tyska krigslyck
an  v id  sitt besök  i d e t finska h ö g 
kvarte re t i S:t M ichels p å  m arsk a l
kens 75-årsdag d en  4 jun i 1942. 
A n tag ligen  tänk te  M annerheim  att 
d en  ovälkom na g ästen  m åste v ara  
galen. För egen  del tog  M anner
heim , i m ed v e tan d e  om  Sovjet

un ionens po ten tie lla  styrka, en  
å te rfö rsäk ran  i F in lands fram tid  
g enom  att, tro ts tyska propåer, av 
stå från  a tt skära av  d en  för ry ssar
na livsviktiga M u rm anskbanan  
och a tt in te låta finska tru p p e r  gå 
till offensiv m o t L eningrad .

1918 v a r  M annerheim  en  om 
strid d  person . På 1930-talet fö ror
d ad e  h an  en  b red  fo lkförsoning 
och u ta n  a tt vara en  social tänkare 
engagerade  han  sig i sociala frå
gor. B land an n a t g ru n d ad e  h an  
F in lands B arnskyddsfö rbund . N är 
v in te rk rig e t b rö t u t fastslog  Paasi- 
kivi v id  e tt p r iv a t sam tal m ed  
M annerheim  a tt h a n  v ar d en  ende  
som  finska folket litade på. Det a r
b etande finska folket och so lda te r
n a  från  "rö d a  hem " avv isade helt 
inv iterna  från  K uusinens Terijoki- 
regering. Stalins sto ra  m isstag , 
skriver D onner, v a r a tt h an  inte 
förstod  de  folkliga s täm n in g a rn a  i 
F in land. In te ens M annerheim s 
au k to rite t skulle ha  fö rm ått d e t 
finska folket a tt g od ta  de  sovjetis
ka k raven  hösten  1939. Vid M an- 
nerhe im s beg rav n in g  i H elsingfors 
den  4 feb ruari 1951 kan tade  
300000 p ersoner gato rna. Izvestija 
i M oskva kallade beg rav n in g en  
"en  revanschistisk  p rovokation".

D onner stä ller en  rad  frågor som  
kanske ingen  av de  an d ra , o taliga 
M annerheim to lkarna ställt. H an  
lyckas inte besvara  alla. Som D on
ner så rik tig t konsta terar: "N ågon
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heltäckande  s lu tsann ing  om  M an- 
nerhe im  finns in te ." Inför frågan  
om  M annerheim  var "sym patisk" 
är han  tvehågsen . M annerheim  var 
u p p v u x en  i en  slo ttsliknande 
b yg g n ad , friherre, son  till en  greve 
som  varit kejserlig kam m arjunkare  
och sonson  till en la n d sh ö v d in g  
och hov rä ttsp residen t. Trots att 
M annerheim  tillhö rde d en  fin
landssvenska överk lassen  vill 
D onner kalla honom , i likhe t m ed  
R uneberg , för svensk ta lande finne. 
Ä ven  n ä r  M annerheim  ta lade i en 
ru m  m ed  fin landssvenska gene
raler i h ö g kvarte re t fö redrog  han  
finska.

M annerheim s hålldam er, hans 
p ed an tisk a  y ttre , h an s discip lin , 
hans trö tthe t, hans rid tu re r  än d a  
u p p  i 80-årsåldern  beskrivs m en 
också h an s ky la och d rag  av  social 
sadist. D en som  in te fö rstod  sig på  
cerem onielet v id  m id d ag sb ju d 
n in g a rn a  k u n d e  m ötas av  ty stn ad  
och ringak tn ing . D onner h a r  gått 
no g g ran t tillväga n ä r  h an  följer 
perso n en  M annerheim  i spåren. 
H an  h ar besök t ho te llen  i O dessa, 
S:t Petersburg , Paris, Schw eiz och 
P o rtugal d ä r  M annerheim  bott. I 
närh e ten  av  hotell L ondon  i O des

sa spe lades d en  berö m d a trappsce- 
n en  i E isensteins klassiska film  
Pansar kryssar en Potemkin (1925) in.

Vid v istelsen  i A lgarve, P o rtu 
gal, som  sjuklig  p resid en t hösten  
1945 stä llde S alazar bil och p r iv a t
chaufför till M annerheim s förfo
gande. F ranco lyckades h an  u n d 
v ika a tt sam m anträffa  m ed  u n d e r 
e tt besök  i M adrid . M en A lgarve- 
v istelsen  fö rdystrades av a tt M an
n erhe im  fru k tad e  åtal som  krigs- 
ansvarig . N åg o t åtal kom  dock 
aldrig . O bekräftade up p g ifte r sä
ger a tt S talin  u ttryck ligen  givit 
o rd er om  att M annerheim , i m o t
sats till Ryti och Tanner, skulle un- 
d an tas  från  åtal. D en allierade 
kon tro llkom m issionens ryske o rd 
fö rande  inbjöds till villa E kudden  
och im p o n erad es av M annerheim s 
perfek ta m en  n åg o t å lderdom liga 
ryska.

Jörn  D onners "an teckn ingsbok" 
om  M annerheim  är egensinn ig  och 
delv is provokativ . D en förtjänar att 
läsas av alla, som  är in tresserade 
av  v årt g ran n lan d s  d ram atiska  
nyare h isto ria  och kam p för sin  
sjä lvständighet.

Lars-Göran Tedebrand
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