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Tryggve Sköld in memoriam

Foto: Dialekt-, ortnam ns- och folkm innesarkivet i 
Umeå (DAUM).

Tryggve Sköld, Umeå, avled den 4 novem ber 2012, två dagar 
efter sin nittioårsdag. H an var Johan Nordlander-sällskapets 
förste sekreterare.

Tryggve föddes 1922 och var son till Hannes Sköld, Lund -  
som gick bort redan när Tryggve var i de tidiga skolåren -  och 
m akan Nancy. Hannes Sköld var en fram stående språkforska
re, slavist till en början, senare verksam  som kom parativist. 
Tryggve kom under sin yrkesbana att dela m ånga av faderns 
vetenskapliga intressen.

Tryggves ungdom sår tillbringades i H öör och senare ge
nom gick han studier vid Sigtuna hum anistiska läroverk. En 
av de yngre kam raterna där var senare statsm inistern Olof 
Palme. Tryggves vän och kollega vid Umeå universitet, prof. 
em. M artin Edm an, har i Västerbottens-Kuriren (4.12.2012) rela
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terat en anekdot som kastar ljus över Sigtunatiden och som 
berättar en del om Tryggve. N är Palme i m itten av 1970-talet 
besökte Umeå universitetsbibliotek stötte han på Tryggve vid 
ett forskarbord, där m an ju så ofta träffade honom. Ett längre 
samtal u tspann sig dem  emellan. Säkert erinrade sig i det 
samtalet den fyra år yngre Olof Palme m ed tacksamhet 
Tryggve Sköld, den sistaårselev som den gången, för fyrtio år 
sedan, varit husansvarig i Sigtuna och uttryckligen förbjudit 
pennalism. Tryggves ord var de som gällde vid elevhemmet, 
så ingen blev denna term in utsatt för pennalistisk behandling 
-  han hade dessutom  auktoritet då han var regerande skol
m ästare i boxning. Tryggves omsorg om de yngre pojkarna 
bottnade i en egenskap som livet igenom karakteriserade 
honom: rättrådigheten, säger sam m anfattningsvis M artin 
Edman.

Under beredskapstiden placerades Tryggve i Tornedalen. 
Där passade han på att lära sig finska, och detta kom att 
bestäm m a hans fortsatta bana. Senare studier vid Uppsala 
universitet gjorde honom  först till fil.kand. i nordiska språk, 
tyska och pedagogik, m en ganska snart tog han sig an det 
forskningsom råde som kom att bli hans viktigaste: de finsk- 
ugriska språken. Efter licentiatstudier i såväl finsk-ugriska 
språk som nordiska språk blev han 1961 fil.dr i finsk-ugriska 
språk på avhandlingen Kriterien der urnordischen Lehnwörter im 
Lappischen. Detta är en om fattande vetenskaplig studie som 
vittnar om författarens nästan osannolika överblick och lär
dom.

Hans dubbla kom petens i finsk-ugriska språk och nordiska 
språk speglas i de anställningar han senare kom att inneha: 
e.o. docent i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet, uni
versitetslektor i finsk-ugriska språk vid Lunds universitet, till
förordnad professor i svenska vid Jyväskylä universitet, p ro
fessor i nordisk filologi vid Uleåborgs universitet och till sist 
professor i finska vid Umeå universitet. Den sistnäm nda be
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fattningen tillträdde han 1973 och han em eriterades 1987.
Det som forskningsm ässigt allra mest intresserade Tryggve 

var de tidiga lånorden i finskan och andra finsk-ugriska 
språk. I sina undersökningar diskuterar han, för att nu  ta någ
ra exempel, om finskans osa 'del, andel' är ett indo-iranskt 
lånord, finskans kuningas 'kung ' är lånat från gotiskan, fin
skans raato 'kadaver' är ett germ anskt lånord eller finskans 
valjaat 'sele' är ett baltiskt lånord. Jag lyfter fram dessa exem
pel för att visa m ångsidigheten i hans vetenskapliga arbete, 
m en jag skulle lika väl ha kunnat exemplifiera m ed ett knippe 
helt andra uppsatser. Åtskilliga av studierna berör mycket in
trikata och svårbem ästrade problem, och ett flertal av dem  
har samlats i den festskrift Tryggve m ottog på sin sjuttioårs
dag, Wortstudien. Festschrift Tryggve Sköld (red. Axel Ground- 
stroem & Tuuli Forsgren, Umeå 1992).

Förutom  dessa undersökningar finns några m indre av ord
följd i svenskan och några om ortnam n, bl.a. om nam net 
Umeå och dess bakgrund. Seder och bruk på nordligt om råde 
beskrivs i en liten m en mycket givande uppsats om äldre ti
ders sätt att koka mat. U nder det sista decenniet av sitt liv 
sökte Tryggve, bl.a. i samarbete m ed Staffan Lundm ark vid 
Dialekt-, ortnam ns- och folkm innesarkivet i Umeå (DAUM), 
kasta nytt ljus över den möjliga tillkomsten av Kensington- 
stenens inskrift. Detta är ett spännande problem, och är också 
tem at för den uppsats som finns på annat ställe i detta num 
m er av Oknytt.

Strax före sin bortgång slutförde Tryggve en undersökning 
som berörde relationen mellan en finsk verbform  och en gre
kisk, och han etablerar här en trolig indo-uralisk utgångs- 
form. De indoeuropeiska språken och uralska skulle m ed 
andra ord vara urbesläktade. U ppsatsen är inte publicerad. 
Jag näm ner den eftersom artikeln på ett intressant sätt åter
knyter till faderns, Flannes Skölds, studier av likartade pro
blem, främ st i en uppsats 1927 om just Indo-Uralisch. Tryggves
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efterlevande maka Nina har för mig berättat att Tryggve här 
trodde sig ha löst problem  som hans far utifrån dåvarande 
forskningsläge inte förm ådde få fason på.

Förutom denna forskning skall Tryggves fältarbete på sa
miskt om råde i N orrbotten näm nas, inte m inst det viktiga ar
bete som utfördes i övergångsom råden mellan olika samiska 
språk.

Vi som hade förm ånen att lära känna Tryggve minns en 
rättrådig, lågm äld och oerhört hjälpsam medforskare, som 
rikt delade m ed sig av sina kunskaper. Dessutom  var han en 
person m ed glim ten i ögat, han hade hum or: hur m ånga 
gånger har inte hans karakteristiska skratt fyllt hum anist
husets sem inarierum  och dess kafeteria? H an deltog i institu
tionens sem inarieverksam het och frekventerade universitets
biblioteket in i det sista. H an fick en lång em eritustid -  hela 
tjugofem år -  och tog sällsynt väl tillvara på dessa år.

En ytterligare egenskap måste till sist näm nas, nämligen 
Tryggves generositet. N är Johan Nordlander-sällskapet grun
dades 1979 blev han som jag inledningsvis näm nde Sällska
pets sekreterare. N är han efter ett antal år slutade m ärkte jag 
att något inte stäm de, han hade nämligen aldrig tagit ut något 
för sina portoutlägg. Det rörde sig om ganska betydande be
lopp. Vid förfrågan uppgav han sig inte ha några kvitton kvar 
och därför inte skulle kräva några pengar. Så fick det nu  bli. 
Jag tror för min del att detta var Tryggves lite diskreta sätt att 
sponsra en ny kulturförening, och ett tydligt bevis på hans ge
nerösa personlighet.

För detta och för så mycket annat m inns vi Tryggve Sköld 
m ed tacksamhet. Det är ett privilegium  att ha fått lära känna 
en sådan storartad människa. Frid över hans minne!

Lars-Erik Edlund



Angelica Lindgren in memoriam

Foto: Dialekt-, ortnamns- och folk- 
minnesarkivet i Umeå (DAUM).

Angelica Lindgren -  under en lång följd av år Johan Nordlan- 
der-sällskapets klubbm ästare -  har läm nat oss. H on var född 
1967 i G unnarn, Storuman, där hon också växte upp. U nder sin 
barndom  utvecklade hon ett stort intresse för naturen, dess djur 
och växter. Detta intresse odlades livet igenom, och hon hade 
det m ed sig även in i sitt yrkesarbete.

Angelica läste först på Kulturvetarlinjen vid Umeå univer
sitet m en växlade bana och tog en bibliotekarieexamen vid 
samma lärosäte. I början av 1990-talet anställdes hon vid Dia
lekt-, ortnam ns- och folkm innesarkivet i Umeå (DAUM) där 
hon så sm åningom  blev kanslisekreterare. Arkivchefen Ola 
W ennstedt har i sina m innesord fram hållit att Angelica, som 
var den som arbetat längst vid arkivet, utgjorde "ett nav på 
arbetsplatsen". Detta är lätt att hålla m ed om, det var mycket
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som kretsade kring Angelica och m an hänvisades ofta till 
henne.

Även om det formellt var adm inistrativa uppgifterna som 
rym des i hennes anställning, m edverkade hon aktivt och kun
nigt i arbetet också på det kulturhistoriska om rådet. Hon 
hade goda insikter om naturen, de kulturhistoriska sam ban
den och de dialektala orden, vilket jag själv bl.a. erfor när jag 
hade förm ånen att m ed henne diskutera fiskbenämningar i 
Lappm arken vid sam m anställandet av en vetenskaplig u p p 
sats. I det storverk från DAUM som Vilhelmina. En lappmarks- 
bygd på väg mot framtiden  (band 1-8, Umeå 2006-11) utgör, 
hade Angelica ansvaret för de viktiga person- och ortnam ns- 
registren. Det är svårt att tänka sig en m er m ångsidig m edar
betare än Angelica Lindgren, och hon läm nar självfallet ett 
stort tom rum  efter sig på arkivet.

Hennes plikttrohet måste lyftas fram. Den m anifesterades 
tydligt i hennes tunga och självuppoffrande arbete som Johan 
Nordlander-sällskapets klubbmästare. Våra sam kväm  funge
rade m ed Angelica vid rodret förnämligt, och belönades ofta 
och välförtjänt m ed tal och långa applåder. Det var hon väl 
värd.

Angelica var en lågm äld person som inte sade så mycket 
vid våra styrelsemöten m en det gick att läsa av vad hon tyck
te i olika frågor, bl.a. när pristagare diskuterades, och detta 
sökte jag som ordförande lyhört notera. Det fanns en trygghet 
hos Angelica som vi mycket skattade och som på sitt sätt bi
drog till styrelsearbetet.

Angelica Lindgren avled 2012 blott fyrtiofem år gammal. I 
våra m innen lever hon alltid kvar! Frid över hennes minne!

Lars-Erik Edlund



Thord Bylund in memoriam

Förre arkivlektorn Thord Birgurd Bylund föddes den 24 novem 
ber 1939 i H ärnösand och avled den 11 augusti 2013. Efter pen
sioneringen flyttade han och hustru  Gunilla till Källstorp i Skå
ne, där han också slutade sina dagar. N am net Birgurd hade han 
fått efter fadern och det har blivit ett släktnam n som nu  gått i arv 
till ytterligare två generationer pojkar. N am net kom enligt fa
milj etraditionen av att faster Birgit ville att hennes bror, Thords 
far, också skulle heta Birgit. M en det blev en m askulin variant av 
nam net i stället.

Thord fick den stora förm ånen att ägna hela sitt yrkesliv åt 
det han tyckte bäst om -  historia och släktforskning. H an väx
te upp  i H ärnösand och tog studentexam en 1959 vid lärover
ket där. H an hade vissa planer på att läsa historia, och på den 
tiden behövde m an den fyraåriga latinlinjen för att bli anta
gen. Trots att han bodde i en stad m ed landsarkiv var det först 
under militärtjänsten i Stockholm som hans intresse för släkt
forskning väcktes. En kam rat m ed rötter i Ångerm anland vi
sade på de släktträd han forskat fram, och Thord blev genast 
intresserad av att göra något liknande för sin egen släkt.

Thord hade också ett stort intresse för statskunskap och u t
rikespolitik. Detta intresse visade sig redan på läroverket och 
som ämne för studentuppsatsen valde han Kolonialfolkens fr i
görelse -  ett världsproblem i vår tid? Hans trebetygsuppsats för 
filosofie magisterexam en m ed statskunskap som huvudäm ne 
handlade om de kritiska dagarna under den andra Karlstads- 
konferensen 1905, som ledde fram till att unionen m ellan 
Sverige och Norge kunde upplösas på fredlig väg. Thord fick 
genom  sin handledare Wilhelm Carlgren tillgång till Utrikes
departem entets arkiv och det blev hans första möte m ed ar
kivforskning, bortsett från släktforskningen. H ans intresse för 
historia väcktes då på allvar och de fortsatta studierna inrikta-
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Foto: Per-Åke Könberg, Riks
ark ivet/L andsarkivet i H är
nösand.

des i stället på historieämnet. I sina fortsatta studier valde han 
att studera gym nasister vid H ärnösands gym nasium  från 
starten 1650 och fram till 1849, äm net var Vem blev gymnasist 
och vad blev gymnasisten? U pptagningsom rådet var hela N orr
land utom  Gävle och under ca 200 år var H ärnösands gym na
sium  den enda läroanstalt i norr som försåg universiteten 
m ed studenter. N ästan alla akadem iskt utbildade i norra Sve
rige hade studerat i H ärnösand fram till m itten av 1800-talet. 
Thord använde sig av kyrkböckerna och de tryckta skolmatrik- 
larna och följde därefter upp varje persons bakgrund och v id 
are yrkeskarriär via litteratur, yrkesm atriklar och Post- och 
Inrikes Tidningar. Så sent som härom året gavs hans licentiat
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arbete m ed totalt 3047 gym nasister ut på CD-skiva av Mid- 
älva genealogiska förening och H ärnösands släktforskare.

Thords yrkesliv inleddes på Riksarkivet i Stockholm, dit 
han kom som am anuensaspirant 1966. Den första tiden arbe
tade han på sektionen för enskilda arkiv och fick sedan fort
sätta på den sektion som ansvarade för Kungl. Majt:s kanslis 
arkiv. Den som hade licentiatstipendium  hade rätt att vara 
tjänstledig 50%, vilket ledde till att han kunde fortsätta arbe
tet m ed avhandlingen parallellt m ed sin tjänstgöring och m ed 
sitt nya liv som familjefar. Thord sökte tjänst på Landsarkivet 
i H ärnösand och tillträdde den 1 septem ber 1971. H an blev 
klar m ed sin licentiatavhandling i januari 1972 och blev då 
ordinarie innehavare av arkivarietjänsten i Härnösand. Efter 
en kortare utflykt till Krigsarkivet 1981 blev Thord Landsarki
vet och Riksarkivet trogen i hela sitt yrkesliv.

Thord fick uppleva två stora strider kring kyrkoarkiven. I 
början av 1970-talet skulle hundraårsleveranser av arkiv gö
ras. Eftersom m ånga m inistrialböcker gick från 1860-talet 
ända fram  till 1894-95 beslutade Riksarkivet att allt m aterial 
fram till 1894 skulle häm tas in, i stället för att begränsas till en 
hundraårsperiod. Det blev en hård  kam p att få försam lingar
na att läm na från sig sina arkiv. Thord och hans m edarbetare 
fick göra m ånga resor och dricka mycket kaffe på pastorsex
peditionerna, m en till slut var så gott som samtliga kyrkoar
kiv levererade i m itten på 1970-talet. Landsarkivet i H ärnö
sand fick också vara pionjärer när folkbokföringsmaterialet 
fram  till halvårsskiftet 1991 skulle häm tas in i sam band m ed 
att Skatteverket tog över folkbokföringen från försam lingar
na. M otståndet var stort även denna gång och resorna och 
kaffedrickandet upprepades.

Thord bidrog aktivt till tillkom sten av Svensk Arkivinfor
mation, SVAR. I m itten av 1970-talet drabbades inlandet av 
stor arbetslöshet. M ånga företagsnedläggningar följde i spå
ren när vattenkraftsutbyggnaden var avslutad. Länsstyrelsen
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i Västernorrland och Sollefteå kom m un arbetade aktivt för al
ternativ till de nedlagda arbetsplatserna. I Ramsele i västra 
Å ngerm anland skulle tio personer sysselsättas i arbetsm ark
nadsåtgärder och Landsarkivet i H ärnösand fick ansvar för 
att bygga upp en arbetsplats där. Thord blev Landsarkivets 
kontaktperson och arbetet inriktades på att renskriva olika ty
per av kortregister, upprätta  register över kyrkoböcker och 
bouppteckningar m.m. Tillsammans m ed Egil Johansson och 
Bengt-Erik Näsholm  utvecklades sedan tankarna på att ge
nom  ny teknik konvertera mikrofilm till m ikrokort för att där
igenom kunna förse olika institutioner m ed lättillgänglig åt
komst till arkivhandlingar. Verksamheten delades upp  och 
Umeå universitet blev huvudm an för det nya projektet m ed 
nam net Svensk Arkivinform ation, SVAR. Egil Johansson blev 
chef för verksam heten och Thord anställdes 1982 som univer
sitetslektor vid universitetet m ed placering vid Landsarkivet i 
Härnösand. Från och m ed den 1 juli 1984 övertog Riksarkivet 
verksam heten vid SVAR som då lades ihop m ed registrerings- 
basen. Thord följde m ed och så kom han tillbaka på Landsar
kivet i H ärnösand för gott.

När Thord tjänstgjorde i Landsarkivets forskarexpedition 
var det en högtidsstund för besökande forskare. Hans föreläs
ningar och visningar på Landsarkivet lockade en stor publik. 
H an var kunnig och underhållande och kunde som få andra 
berätta om sina arkivfynd och krydda m ed stora och små 
händelser. H an hade en speciell förmåga att söka upp annor
lunda och ibland pikanta detaljer i kyrkböckerna. Kärlek och 
passion, förbjuden såväl som legaliserad, giftmord och oav
siktliga dråp, bedrägerier och förfalskningar -  allt letade han 
fram.

Thord guidade också vid vandringar i staden och på kyrko
gårdarna. Han hade m ånga anekdoter om personerna som vi
lade under de m ånga pam piga stenarna och fantasin sattes 
igång hos lyssnaren. De m ånga sjökaptenerna och deras fär
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der och äventyr illustrerades m ed berättelser, som om de inte 
var helt sanna i varje fall var underhållande.

De sista åren av Thords yrkesverksam m a liv var jag hans 
chef på Landsarkivet och vi förstod att hans stora kunskaper 
nu  var på väg att läm na huset. Vi avsatte pengar i budgeten 
för att om möjligt fånga in och dokum entera en del av allt han 
hade i sitt huvud  efter alla dessa år. H an gick m ed på att in
tervjuas på villkoret att förste arkivarie Louise Nyerg var den 
som fick uppdraget. Arbetet resulterade i boken Thords tankar 
som Landsarkivet i H ärnösand gav ut i skriftserien Arkiv i 
N orrland i sam band m ed Thords pensionering 2004. Då han 
avtackades vid sin pensionering m ed ett sem inarium  och en 
stor fest på St. Petrilogen i H ärnösand var det en m ångårig ar
kivgärning som avslutades.

Thords stora intresse för släktforskning, och speciellt ånger- 
m anländska släkter, avslutades därem ot inte, det behöll han 
och utvecklade hela livet. H an hade en stor passion för att 
samla på ångerm anlänningar, levande såväl som döda. Hans 
stora databas Anger m ed nära 170000 personer gavs ut på 
CD-skiva av M idälva genealogiska förening och H ärnösands 
släktforskare i sam band m ed släktforskardagarna i Örebro 
2010. H an arbetade även m ed dokum entation över de präster 
som inte fick ordinarie tjänst m en som kunde skickas runt i 
landet där de för tillfället behövdes. Thord kallade dem  Gösta 
Berling-präster.

Vid tiden för Thords anställning på Riksarkivet var det fort
farande en starkt konservativ arbetsplats. Forskarsalarna be
söktes så gott som enbart av forskare från den akadem iska 
världen. Släktforskare och lokalhistoriker sågs sällan till. 
Thord fick uppleva och m edverka till att arkiven öppnades 
för m änniskor i alla åldrar och från alla yrkesgrupper.

Thord har belönats m ed flera utm ärkelser för sitt arbete 
m ed att tillgängliggöra arkivm aterial för släktforskningen. På 
M innesotadagen i Växjö 1990 tilldelades han Svenska Emi
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grantinstitutets förtjänstmedalj, Charlottam edaljen, och han 
fick Sveriges släktforskarförbunds hedersutm ärkelse Victor 
Örnbergs pris 2004. Thord fick även ta emot medalj ur kung
ens hand för sina insatser för släktforskningen år 2000, H. M. 
Konungens medalj, åttonde storleken i högblått band.

Thord Bylund var en gemytlig m an som spred trivsel kring 
sin person. I släktforskarkretsar var han en auktoritet och när 
hans nam n näm ndes var det m ed uppskattning och beund
ran. Han läm nar oss m ed ett sorgligt stort tom rum  m en också 
m ed m ånga fina och glada minnen.

Carina Strömberg



DANIEL ANDERSSON

Nybyggarland eller 
avfolkningsbygd?

Platsberättelser i och om Vilhelmina

Inledning1

Vilhelmina kom m un i södra Lappland har i likhet m ed m ånga 
andra kom m uner i denna del av Sverige -  ofta benäm nd Norr
lands inland -  under de senaste 20 åren sett en kraftig befolk- 
ningsm inskning.2 I m assm edierna reproduceras ofta berättel
ser om avfolkning och kris, som exempelvis rapporteringar om 
SCA:s nedläggning av sågverket och underskott i den kom m u
nala ekonom in.3 Ett illustrativt exempel återfinns i en artikelse
rie som Dagens nyheter publicerade 2004 och som behandlar 
kom m unernas kris. I en av delarna används Vilhelmina som ex
empel. I texten målas en dyster bild upp  där privatpersoner och 
politiker uttrycker uppgivenhet inför fram tiden, ackompanje
rade av nedslående statistik:

För femtio år sedan bodde det 11000 m änniskor i Vilhel
mina. I dag är siffran 7600. Enligt SCB:s beräkningar 
kom m er kurvan att fortsätta peka brant neråt.

Artikelförfattaren konstaterar vidare:

Kvar blir de gamla, de som bott i Vilhelmina i hela sitt 
liv. En del kanske till och m ed tillhör nybyggarna. Så
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sent som 1938 bröts den sista nya m arken i kom m unen 
som var en del av den landsända som kallades för Fram 
tidslandet.4

En m otsättning målas upp mellan nybyggartidens expansi
va kraft och den nuvarande händelseutvecklingen, och det är 
just denna m otsättning jag vill diskutera här.

Jag tar avstam p i Vilhelmina och fokus ligger på vad jag 
uppfattar som två delvis konkurrerande platsberättelser, dels 
den som exemplifieras ovan, där Vilhelmina beskrivs som en 
del av ett döende norrländskt inland, dels en tillbakablickan
de berättelse om den relativt unga nybyggarbygden Vilhelmi
na som m ed stolthet vilar på föregående generationers hårda 
arbete och stora uppoffringar och som genom sina rika na tu r
resurser är en del av "Fram tidslandet".5

Först vill jag dock kortfattat förklara vad jag m enar m ed be
greppet platsberättelse, och vad sådana kan ha för betydelse för 
ett samhälle.

Platsen som berättelse

Platser skapas av oss m änniskor genom  de berättelser vi bygger 
upp .6 De finns överallt om kring oss och inkluderar exempelvis 
berättelser som innehåller dram atiska, spännande och intres
santa händelser värda att föra vidare och kom ma ihåg; de blir 
alla en integrerad del av den plats på vilken de utspelar sig och 
bidrar till att karakterisera just den platsen. A ndra berättelser 
förklarar hur ort- och platsnam n kom mit till, vad som en gång 
funnits på en plats m en som inte längre finns kvar etcetera. 
Berättelserna är ibland personliga och sprider sig kanske inte 
längre än inom en vänskaps- eller familjekrets, m edan andra får 
stor spridning i ett samhälle. Graden av generalitet varierar ock
så, och ibland handlar berättelserna om en högst avgränsad
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plats, exempelvis en liten sjö, ett gathörn eller till och med en på 
något sätt intressant sten, m edan de andra gånger spänner över 
ett större om råde och exempelvis handlar om en hel stads, 
landsändas eller till och m ed en nations tillkomsthistoria. Alla 
dessa berättelser påverkar dessutom  varandra på olika sätt.

Särskilt viktiga är sådana berättelser som befinner sig på en 
mycket hög generalitetsnivå och som inom forskningen kallas 
master narratives.7 H ädanefter använder jag begreppet övergri
pande berättelser för att hänvisa till dessa, som utgör ett slags 
kulturella ram verk som alla andra berättelser m åste förhålla 
sig till. Jag m enar att berättelsen om "N orrlands döende in
land" är just en sådan övergripande berättelse.

Forskning har visat vilken stor betydelse berättelser av det
ta slag har för ett samhälle. Ett exempel är en studie av två 
vinproducerande distrikt i Kalifornien där det illustreras hur 
övergripande berättelser påverkar såväl policybeslut på poli
tisk nivå som individers egen förståelse av sig själva, det vill 
säga deras individuella identitet.8 En annan studie från USA 
följer ett samhälle i Fort Wayne som 1982 råkade ut för en 
svår översväm ningskatastrof.9 Där visas hu r m edierapporte- 
ring och individers berättande gradvis bygger upp  en för 
samhället gemensam  berättelse, ett slags gemensam  historia 
som fungerar stärkande för hela samhället. Studien illustrerar 
även den växelverkan som sker mellan individuellt berättan
de knutet till en plats och de m er övergripande kollektiva be
rättelserna som jag diskuterar här.

En viktig aspekt av platsberättelser, som också studien från 
Kalifornien belyser, är att de är intim t förknippade m ed iden
titet, både en regions identitet och den identitet som enskilda 
och grupper bygger upp  kring den plats där de bor och ver
kar. Man bör här skilja mellan berättelser om en regions iden
titet, som ofta drivs av politiska och ekonomiska krafter, och 
regional identitet som snarare handlar om invånarnas identifi
kation m ed de förra.10 De som bor på en plats behöver inte
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med nödvändighet acceptera den platsberättelse som politi
ker eller näringsliv etcetera försöker bygga upp  (exempelvis 
via massmedier), u tan det är först när dessa berättelser står i 
samklang m ed invånarnas egna erfarenheter som regional 
identitet uppstår. H är spelar kultur och historia en viktig 
roll:11 en plats har alltid en historia som i delar lever vidare 
genom exempelvis de immateriella kulturarven såsom ort
nam n, ordspråk och talesätt, sägner och andra traditionella 
berättelser.

Norrlands döende inland

Den ofta förekom m ande negativa bilden av N orrland i svensk 
press inkluderar exempelvis föreställningar om avfolkning och 
bidragsberoende.12 Jag m enar att det existerar en övergripande 
berättelse om det döende norrländska inlandet, en berättelse 
som byggs upp  och förmedlas av exempelvis dagstidningar. Ex
akt hur denna berättelse ser u t är svårt att avgöra u tan grundli
ga studier och den innehåller troligen m ånga olika föreställ
ningar och även inre motsättningar.

En central del i denna övergripande berättelse är dock den 
m etafor som tillåter att en plats eller ett samhälle förstås som 
ett levande väsen -  som hotar att avlida. Rubriken till en arti
kel i Dagens Nyheter den 19 m ars 2013, där just Vilhelmina, 
Fredrika och Asele används som exempel, illustrerar denna 
metafor: "Glesbygden kan dö om 60 år". I artikeln fokuseras 
utflyttning och m inskade möjligheter till utbildning, shop
ping och m inskad tillgång till hälsocentraler.

Denna m etaforik är en central del av den övergripande be
rättelsen och för m ed sig underförstådda föreställningar: Ett 
samhälle som kan dö kan också leva, och det samhället kan 
må bättre eller sämre. Även om det är högst oklart vad som 
avses m ed att vara vid liv och att vara död i det här samm an-
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hanget, och vid vilket stadium  samhället är att betrakta som 
dött, följs berättelsen av en grundtanke om att ett samhälle 
kan placeras in på ett slags skala där det klart fram går om 
samhället är vid god eller dålig hälsa.

M etaforen ger en känsla av att det är bråttom , att m an kan, 
och kanske även bör, agera för att rädda livet på den döende. 
I den ovan näm nda artikeln i Dagens Nyheter från den 19 mars 
2013 uttalar sig också ordföranden för Region Västerbotten i 
linje m ed detta och m enar bland annat att vinster från gruvan 
m åste återinvesteras i regionen: "M an måste tänka på att or
ten ska leva efter att gruvan slutat användas också." M ånga 
av de tidningsartiklar som bygger på denna övergripande be
rättelse och denna metaforik präglas dock av pessim ism  och 
uppgivenhet och konstaterar snarare att döden är nära före
stående och i det närm aste oundviklig. Och om det är på det 
viset, är ju alla revitaliserande åtgärder bortkastade.

U tan att m er i detalj gå in på hur denna övergripande be
rättelser skapas i m assm edia och vilka konsekvenser den kan 
få, konstaterar jag att denna berättelse och den metaforik som 
den bygger på, fungerar som ett slags tolkningsram  för nya 
händelser. Det blir tack vare denna berättelse möjligt att förstå 
exempelvis nedläggningen av SCA:s sågverk i Vilhelmina 
som något oundvikligt och närm ast som ett naturligt steg i 
händelseförloppet. Som antytts ovan spelar också övergripan
de berättelser av detta slag en stor roll för hur vi väljer att 
agera i olika situationer: ska exempelvis akutåtgärder sättas 
in för att rädda den döende, eller ska vi låta en oundviklig 
händelsekedja ha sin gång?

Vilhelmina -  Nybyggarland, framtidsland

I Dagens Nyheters artikel som citeras i inledningen används ny- 
byggartiden som effektfull kontrast mot dagens situation: dess 
expansiva kraft ställs mot en pågående avveckling. Jag m enar
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att det i Vilhelmina i dag finns en stor potential att låta nybyg- 
gararvet -  och dess fram åtanda -  bli en del i fram tidens platsbe
rättelser i Vilhelmina. Denna potential ligger dels i ett ovanligt 
gynnsam t kunskapsläge -  genom rik tillgång till material från 
och om denna tid -  dels ett lokalt engagem ang för materialets 
bevarande och spridning. Engagemanget är i sin tur ett tecken 
på att nybyggarlandet och fram tidslandet Vilhelmina redan är 
en viktig del i en berättelse om Vilhelmina som m an kan säga 
står i bjärt kontrast m ot den ovan beskrivna om N orrlands dö
ende inland. I följande avsnitt lyfter jag fram delar av den stora 
rikedom  av m aterial från denna tid, samt ger några exempel på 
hur m aterialet aktualiseras i Vilhelmina i dag.

Mitt eget intresse för de här berörda frågorna började hös
ten 2012 och våren 2013 då jag fick möjlighet att komma till 
Vilhelmina och berätta om min forskning om Olof Petter Pet
terssons Gamla byar i Vilhelmina, först i centrala Vilhelmina 
och sedan under våren i M arsliden. Vid dessa tillfällen mötte 
jag ett genuint intresse för det gamla Vilhelmina, inte m inst 
uttryckt genom arbetet i de m ånga aktiva lokala organisatio
ner som stod som arrangörer till m ina föreläsningar: Vilhelmi
na bibliotek, Vilhelmina m useum , M edborgarskolan, Vualtjere 
Duodji, Lappm arkens släkt- och bygdeforskare och Bernhard 
Nordh-sällskapet. Tillsammans m ed exempelvis Vilhelmina 
kom m uns fotoarkiv13 arbetar dessa föreningar för att sprida 
kunskap om och engagem ang för Vilhelminas historia.

Det är naturligt att inleda denna exposé över källmaterial 
och dess uttryck i Vilhelmina i dag m ed Olof Petter Pettersson 
(1859-1944), folkskolläraren som växte upp  i Lövnäs, Vilhel
mina, och som kom att bli en inom forskningen högt värderad 
upptecknare av folkminnen. H ans om fattande krönika över 
tillkomsten av 116 byar i Vilhelmina -  Gamla byar i Vilhelmina 
-  publicerades i tre band, ett strax före och de två nästkom 
m ande strax efter hans bortgång.14 Verket om fattar cirka 2150 
sidor och innehåller vid sidan av detaljrika, kronologiska
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skildringar över byarnas tillkomst, även stora m ängder folk
ligt berättande och uppgifter om seder och bruk, och inte 
m inst ortnam n.15 Skildringen av nybygget Dorris förberedde 
Pettersson som ett eget m anuskript som utgavs 1999 av Vil
helm ina kom mun. Boken, Nybyggares dagliga leverne, överläm 
nade kom m unen i m illenniegåva till varje hushåll i kom m u
nen.16 Denna handling har m ed stor sannolikhet bidragit till 
att revitalisera intresset i kom m unen för Vilhelminas nybyg- 
gartid. Av Petterssons ytterligare produktion bör även näm 
nas Sagor från Åsele lappmark, som gavs u t 1945 och Kristoffer 
Sjidssons minnen som gavs u t av Nordiska m useet 1979.17 En 
stor del av Petterssons texter och insam lade material är ännu 
opublicerat, och här m ärks särskilt den om fattande Ordbok 
över Vilhelminamålet som om fattar cirka 1000 handskrivna fo- 
liosidor.18

Till Petterssons redan mycket om fattande material ska även 
läggas uppteckningar av Nils Eriksson, född 1901 i Lövberg 
vid Kultsjön i västra Vilhelmina socken. U nder uppm untran  
av Åke Campbell samlade han in "över 11600 handskrivna 
kvartoblad, över 1000 teckningar och ca 1800 fotografier och 
100 kartor."19 M aterialet, som bland annat behandlar nybyg
garlivet i Fatmomakke, tillkom under perioden 1929 och 1980 
och förvaras vid folkm innesarkivet i Uppsala. Rolf Kjellström 
har gett u t två av fem planerade böcker som bygger på Nils 
Erikssons uppteckningar.20

Ytterligare en insamlare av traditionsm aterial från Vilhel
m ina är författaren och konstnären Lisa Johansson, född 1894 
i Idvattnet i Vilhelmina socken. Hon har bland annat gett 
u t boken Saltlake och blodvälling. Berättelser från nybyggartiden 
i Lappmarken.21 Som m eddelare till Nordiska m useet och 
ULMA har Johansson bidragit m ed "flera tusen kvarto
blad".22

Även ett flertal litterära skildringar behandlar nybyggar
livet i Vilhelmina, exempelvis Bernard N ordhs I Marsfjällets
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skugga från 1937 och fortsättningen Fjällfolk från 1938, som 
handlar om den första nybyggaren i M arsliden, Lars Pålsson 
m ed familj, och Albert Vikstens rom an De sökte nytt land från 
1947.23 Bo Johanssons lyriska skildringar bör här också näm 
nas, exempelvis För all dess rikedoms skull från 1984.

Ytterligare en viktig länk bakåt i tiden för Vilhelmina är det 
omfångsrika bokprojektet Vilhelmina. En lappmarksbygd på väg 
mot framtiden. I åtta volymer har m an samlat så gott som allt 
som skrivits i Västerbottens-Kuriren om Vilhelmina från 1900 
till 1950. Det är slående hur ofta artiklarna på olika sätt hänvi
sar tillbaka till nybyggartiden, och en viktig händelse i det här 
avseendet var när Gamla byar i Vilhelmina utkom .24 Om första 
volym en sägs att "Det är en bok för sockenborna, inte endast 
för de gamla utan ännu mer för de unga" och att den "borde 
faktiskt ingå i husbiblioteket i varje gård".25 N är alla tre ban
den var utkom na skrev K. E. Svedberg den 10 m ars 1947 om 
verket som helhet och om dess betydelse för bygden:26

Hem bygdsrörelsen i Vilhelmina har icke, liksom i Dalar
na och andra län, stora krigiska m innen att samlas kring, 
m innen som erinra om tider i landets historia, då hem 
bygden var i fara och främ m ande m än sökte göra sig till 
herrar över landet. Men Vilhelmina har här ett verk, som 
erinrar om sockenbornas kam p för befrielse från köld 
och mörker, urskog och vilda djur, icke alla gånger av så 
fredlig art. Det var nybyggarnas kam p för sin egen fram 
tid och för sina efterkom mandes. Det var m än som 
m ången gång kommo långväga från, som en eller annan 
anledning läm nat sin rikare hem bygd söderöver och 
m an kan antaga att de icke lockats av rykten om rike
dom  och härlighet. Ty sådan har här icke varit at finna, 
det har m est varit m öda och försakelse och tungt arbete 
för en m ager näring. Men det fanns frihet och det fanns 
plats för skaparkraft27 och det fanns framtidsvyer.
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Den gemensamm a historien, skildrad av O. P. Pettersson i 
Gamla byar i Vilhelmina, beskrivs som något för hem bygdsrö
relsen att samlas kring. Kolonisationen beskrivs i citatet ovan 
som en kamp, där "köld och mörker, urskog och vilda djur" 
är det som bekäm pas, och där lönen inte är m onetär u tan  sna
rast själva friheten och möjligheten att skapa något för fram 
tiden.

Ett exempel på nybyggartidens plats i Vilhelmina i dag är 
den årligt återkom m ande Kulturveckan som 2013 hade tem at 
"nybyggartid" och därför gick under benäm ningen Nybyggar- 
veckan. U nder veckan kunde m an bland annat prova på lie- 
slåtter, laga m at i kokgrop, lära sig hur m an knuttim rade u n 
der nybyggartiden, följa m ed på en rund tu r och besöka 
miljöerna i Bernardh N ordhs rom aner och mycket annat. Ett 
för denna diskussion särskilt intressant inslag under Nybyg- 
garveckan 2013 var den dagliga berättarstugan. N är jag be
sökte Råselestugan fredag den 12 juli 2013 var tem at "Skröm- 
ta och oknytt". Vi fick veta av kvällens berättare, Sabina 
Fondelius, turistinform atör på Vilhelmina turistbyrå,28 att 
veckan fram till i dag hade bjudit på berättelser om "Brott och 
straff i gamla Vilhelmina", "Kyrkstadsliv" och "Samiska sa
gor". U nder den timme som berättarstugan pågick fick vi 
bland annat höra berättas om hur hotellet i Klimpfjäll ska ha 
byggts rakt över en vitterväg, vilket ledde till att det brann 
ned tre gånger, om ett m ystiskt gråtande barn  som hörs i stu
ga nr 23 i kyrkstaden samt om Stalo som blev lurad att ta en 
trästock till b rud .29 Även publiken bidrog m ed sina vitter
historier.

Vilhelmina, som var årets berättarkom m un 2011, är rikt på 
traditionella berättelser som bevarats av bland andra flitiga 
upptecknare, som näm nts ovan. Det ska inte glömmas att de 
skrivna källorna som tagits upp  här prim ärt är baserade på 
m untliga traditioner och att m untligt berättande fortfarande 
är en viktig form av kollektivt m eningsskapande. Arrange-
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m angen i Vilhelmina under året som berättarkom m un -  till 
exempel ett flertal berättarkvällar -  och satsningar som berät- 
tarstugan under Nybyggarveckan visar att det finns en aktiv 
berättartradition i Vilhelmina i dag. Det bör dock påpekas att 
den absoluta m erparten av berättandet vanligtvis sker i infor
mella sam m anhang.

Vilhelminas nybyggarhistoria manifesteras även materiellt, 
exempelvis i m useets samlingar, där nybyggartiden utgör ett 
särskilt fokus i utställningarna. Ett annat exempel återfinns i 
M arsliden, där m an kan besöka en kopia av den stuga som 
Lars Pålsson, den första nybyggaren i trakten, lät uppföra. 
Uppe på Kyrkberget kan m an besöka en sydsam isk kåta, en 
skogssamekåta och andra samiska byggnader. Det bör under
strykas att berättelsen om Vilhelminas historia på m ånga sätt 
också är en samisk berättelse. Nybyggena utsynades inom  så 
kallat lappskatteland. En del av nybyggarna var själva samer 
och de svensk-sam iska m öten som kolonisationen ledde till 
innehåller exempel på både samarbete och konflikt.30

I det ovanstående ges inte en heltäckande beskrivning av 
de uppteckningar och publikationer som bevarar och för 
vidare de immateriella kulturarven, m en det torde framgå 
m ed stor tydlighet att vi här har att göra m ed en betydande 
m ängd material. Fram tidslandets naturresurser får här se sig 
u tm anade av mycket rika kulturresurser.

Avslutande reflexion

Malgomaj, Malgomaj 
sjunger vinden, sjunger strand.
Du är sagans och älvans 
och stalogubbens land.31

Jag har här beskrivit en tydlig övergripande berättelse om N orr
lands döende inland -  förm edlad exempelvis via massmedier.
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Mot denna har jag ställt en berättelse -  eller snarare en potentiell 
berättelse -  som byggs upp  av bland annat de immateriella kul
turarven. Denna andra berättelse karakteriseras av fram tidstro, 
fram åtanda och dröm m en om att genom hårt arbete och stora 
uppoffringar bli sin egen lyckas smed; berättelsen drivs av kraf
ten som finns i längtan att bygga upp något nytt, något eget.

Tidigare i denna artikel diskuterar jag hur berättelser av 
detta slag står i nära relation till identitet, och jag betonar 
skillnaden m ellan en regions identitet och regional identitet. 
Berättelsen om N orrlands döende inland är en berättelse om 
en regions identitet. Det betyder inte att den m ed nödvändig
het blir en del av regional identitet, det vill säga en del av 
identiteten hos Vilhelminas invånare. Jag vill här lyfta fram de 
immateriella kulturarven som diskuterats ovan och beskriva 
dem  som ett slags farthinder för en sådan process: den över
gripande berättelsen står helt enkelt inte i samklang m ed det
ta immateriella kulturarv. Vad som händer i fram tiden går 
inte att veta. Men tack vare de flitiga upptecknarna och in- 
samlarna, och tack vare det lokala engagem anget kring detta 
material, har Vilhelmina stora möjligheter att låta det rika kul
turarvet inte bara brom sa olika negativa platsberättelsers på
verkan på exempelvis den regionala identiteten, u tan  också 
bli en del av fram tidens övergripande berättelser.

Slutligen en kom m entar om den ovan diskuterade m etafo
ren om ett samhälle som ett levande väsen, som hotar att dö. 
Om m an utgår, som jag gör i denna artikel, från att en plats 
formas -  ja, till och m ed skapas -  av berättelser, betyder det 
att när berättelserna helt tystnat, då har också platsen upphört 
att finnas till. Och då kan m an kanske till och m ed säga att 
den har dött. M en detta är ju något hoppfullt för Vilhelmina 
som tycks nära en ovanligt gynnsam  miljö för just berättelser.
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KENNETH AWEBRO

Fiske i Bottenviken 
vid mitten av 1700-talet

Knappast någonstädes i hela Europa finner m an ett rika
re laxfiske än i Bottniska havet upp  emot Lappland, från 
vars fjäll och slätter väldiga älvar m ed sött vatten flyta 
ned, och det är en skön syn att här se laxarna, likt kriga
re i glim m ande vapenskrud [...j1

N är det gäller studiet av m arina populationer är det helt klart 
att de har påverkats av m änniskans utnyttjande över tid. Det är 
därför viktigt att undersöka utnyttjandet bortom  dagens situa
tion, vilket har varit m ålsättningen för projektet "Förm oderna 
kustmiljöer" och som jag också har undersökt i studien "Ett bot
tennapp för Sverige -  fisket vid m itten av 1700-talet".2

Avsikten m ed föreliggande artikel är att klarlägga det 
svenska och finska fiskets inriktning och om fattning vid norra 
Östersjön vid m itten av 1700-talet, främ st perioden 1745-55. 
Inriktningen är densam m a som i den ovan näm nda studien 
m en täcker ett annat och egentligen ett större om råde av 
Östersjön, näm ligen Bottenviken. Tyngdpunkten i undersök
ningen ligger på de regionala frågeställningarna; åtskilliga 
aspekter inom äm nesom rådets nationella och internationella 
del behandlas i ovan näm nda studie och här berörs bara re
gionala aspekter. Och m ed tanke på om rådets storlek är detta 
inte särskilt begränsat! Till detta kom mer det nationella per
spektivet.
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Här behandlas om rådet Bottenviken, den norra delen av 
Bottniska viken, som sträcker sig från Umeå och Vasa (Norra 
Kvarken) och norrut. Studiens undersökningsom råde är de 
nuvarande svenska länen Västerbotten och N orrbotten samt 
det finska Uleåborgs län och det om råde som fram till 1997 
utgjorde Vasa län (nu en del av Västra Finlands län). Vid m it
ten av 1700-talet om fattade Västerbottens län både nuvarande 
Västerbottens och Norrbottens län, och Österbottens län om 
fattade den nordöstra delen av Finland.

Topografin skiljer sig något på ömse sidor om Bottenviken, 
även om det är riktigt att säga att likheterna är större än skill
naderna. Skärgården är rikare i N orrbotten än i övriga N orr
land. Älvarna m ynnar u t i stora fjärdar, som Pitholms-, Lule-, 
Råne- och Kalixfjärdarna. Kustlandet dom ineras av stora slät
ter och dessa tillväxer utåt havet eftersom landhöjningen är 
stark. Flär finns flera stora älvar, där Torne älv bildar den öst
ra gränsen och är också i dag gränsälv m ot Finland. Dess
utom  finns Piteälven, Luleälven, Kalixälven sam t skogsälven 
Råneälven. I Västerbotten är kusten mycket låg och saknar i 
stort skärgård, utom  vid Holm öarna. I länet finns två stora äl
var, Skellefteälven och Umeälven m ed Vindelälven. Dessutom 
finns två så kallade skogsälvar, Byskeälven i norr och Bure- 
älven längre söderut samt ett antal andra m indre vattendrag.

Vid den finska kusten kan m an i Österbotten urskilja ett 
slättland vid Bottniska viken, vartill ansluter sig en på sina 
ställen rik skärgård i N orra Kvarken. Österbotten är också 
"älvarnas land" och flertalet av älvarna m ynnar ut i Bottenvi
ken: Torne, Kemi, Simo, Ijo, Ule, Silkajoki, Pyhäjoki, Lappo 
(Nykarleby) och Kyrö älvar. Landhöjningen är vid kusten be
tydande, ungefär 90 centimeter på ett århundrade.3
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Studiens frågeställningar och uppläggning

Undersökningen behandlar ett antal centrala om råden och då 
m ed likartad inriktning som i den ovan näm nda studien: näm 
ligen tidens uppfattning om skärgårdslandskapets förutsätt
ningar för ett lönande fiske, fångsten och särskilt förekomsten 
av olika arter och relationerna m ellan dessa samt något om 
anförda om ständigheter till fiskelyckans växlingar. Vidare be
handlas hur den fångade fisken hanterades sam t hur fiskebåtar
na byggdes och även hur fiskeredskap och fiskekärl tillverka
des. En annan viktig aspekt har varit att se hur fisk förekommit 
som handelsvara vad gäller kvantitet och ersättning. A ndra 
viktiga aspekter är antal fiskare och etablering av bolag och ti
dens tänkbara åtgärder för att förbättra och utveckla fisket. Ge
nom  att samma frågeställningar används även i denna studie 
kan jämförelser göras och en större säkerhet vinnas, när det gäl
ler bilden av fisket i Östersjön vid m itten av 1700-talet.

Till detta kom m er ambitionen att relatera fisket i Botten
viken, kvantitetsm ässigt och värdem ässigt, till den stora im
port till Sverige som förekom vid m itten av 1700-talet. Var fis
ket i Bottenviken av någon nationell betydelse?

Om döm en om fiskeförhållanden och fångster varierar, och 
så har det ständigt varit. M aterialet har för denna del av stu
dien i de flesta fall häm tats från olika m yndigheters verksam 
het och har valts så att de skall kunna ge en regional bild av 
förhållandena och är baserade på tillstånden i de olika länen. I 
de flesta fall härrör de använda uppgifterna från aktörer på 
regional- eller riksnivå, kom pletterade m ed visst lokalt m ate
rial för att kunna ge en tillförlitlig bild av hur fiskenäringen i 
Östersjöns nordligaste del betraktades ur ett m yndighetsper
spektiv.
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Tidigare forskning

Den historiska forskningen kring fisket och dess betydelse i Öst
ersjön har varit ringa, trots att de marina resurserna haft stor be
tydelse för m ånga samhällen. I Övre Norrlands Historia sägs att 
fisket var lika viktigt som boskapsskötseln för försörjningen. 
Laxfisket hade stora växlingar i fångsten, m edan tillgången på 
ström m ing var påfallande jämn. Värdemässigt var laxen vikti
gast, m en ström m ingen bör ha betytt nästan lika mycket. Här 
sägs dock tydligt att en reservation måste göras för ström m ings
fisket, eftersom det inte finns fullständig kännedom  om dess to
tala resultat.4

En studie m ed likartad inriktning som den föreliggande 
finns när det gäller Luleå och skärgården där, även om under
sökningens fokus ligger något tidigare.5

Skärgårdslandskapens förutsättningar

Västerbotten

Umeå skärgård bestod av några vikar eller fjärdar enligt bön
dernas yttrande på en allm än sockenstämma den 2 januari 1753. 
Mellan dessa skär och vikar var det antingen för grunt eller för 
djupt. Holm ön som låg en mil från fastlandet beboddes av åtta 
bönder som hade åtskilliga vikar av sådan beskaffenhet till sitt 
förfogande. Skärgården ansågs m indre läm pad för fiske och nå
got mer om fattande sådant fanns inte. Antalet fiskeställen var 
många. Några egentliga ham nställen fanns inte, utan fiskarna 
gick i land där det var läm pligt eller återvände till sina hem 
vikar. Umeå stad uppgav att staden inte hade någon egen 
skärgård, u tan  att ovan näm nda om råden tillhörde socknens 
bönder.

I Lövångers socken idkades strömmingsfiske på vanligt sätt 
ute i skärgården på drygt en mils avstånd från land. Detta fis-
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ke bedrevs av Umeås borgare och av några sockenbor som 
bodde vid kusten och hade sina fiskelägen i ham narna i Gräs
viken, Bjurön, Blackfjärden, Hebbersviken och Kallviken -  
där liksom i Kräkånger sfjärden drogs not efter ström m ing om 
våren.

Skärgården utanför Skellefteå var så långgrund att fisken 
inte hölls nära stränderna utan  fanns längre ut till havs och 
där var den svårare att fånga. I skärgården fanns bara två små 
fiskelägen vid nam n Norr- och Söderskär. Där fanns små fis
kehus som boende vid sjökanten brukade under höst och vår 
när de fiskade m ed sina små nät och enar.

Vad gäller Piteå socken sade bönderna att skärgården var 
så uppgrundad  att fisken inte höll sig vid stränderna utan 
m era till havs och även där var den svår att fånga. Det fanns 
bara två små fiskelägen i socknen, Stenskäret och Räbben. 
Dessutom  fanns ett antal utspridda fiskehus som de som bod
de vid sjökanten brukade under våren och hösten när de fis
kade m ed nät. Borgarna i Piteå stad m enade den 19 december 
1752 att skärgården hade en stenig och sandaktig karaktär, 
m en huruvida den var särskilt läm plig för fiske finns inget u t
talande om.

Bönderna i Luleå socken kunde berätta att skärgården inne
höll åtskilliga öar och skär, varav vissa användes till bete för 
djuren, och att det fanns ett antal fiskelägen: Rödkallen, 
Äspen, Kluntön, Småskär och Uddskär. Där fiskades m est ef
ter ström m ing m ed skötar som bestod av fint otvinnat lingarn 
m ed ett djup av 4-5,5 alnar och en bredd av 12-15 famnar. På 
en fullt u trustad  fiskebåt fanns tolv sådana skötar som i lugnt 
väder vanligen utkastades på kända grund som låg på som 
mest upp  till två mils utrodd från fiskehemmanet.

Råneå socken delade fiskeläget Rörbäck m ed bönderna i 
Kalix socken och det fiskeläget låg fyra mil i öster ute i havet. 
Bönderna i Kalix socken berättade 1753 att skärgården bestod 
av ett antal större och m indre holmar, skär och grund och an
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talet fiskelägen var tre: Renskär, Likskär och Berghamn. I 
skärgården uppehöll sig oftast också borgare från Luleå. 
Strömming fiskades m ed skötar som var drygt 4 alnar djupa 
och 14-15 fam nar långa. Dessa utkastades 4-6 i varje kast på 
ett g rund och där det var 4-6 fam nar djupt. Detta skedde på 
ett avstånd av högst en mil från fiskelägena. De flesta holm ar
na och skären brukades till betesland för hästar, oxar och får.

Skärgården utanför Torneå bestod av m estadels öppna 
skoglösa holm ar som hade uppgrundats, och här näm nde 
bönderna i socknen öarna Naune, Malören, Sandskär, Gunna- 
ren, Saravia och Hepokari. Det bedrevs strömmingsfiske, lax- 
och löjfångst vid Seithsenkari (Seskarö) som beboddes av fyra 
bönder och som har en god hamn. Furuön (Torne-Furö), H arr 
och Enskär, Sutari, Större och m indre H am nskär (Stora 
Ham nskär), Kataja, Knivskär Furuön. Puuluoto, Kraaseli, 
Lappi och Koivoluoto, Inpejsio och Alunkari, Hvitöra och 
Pensaskari m ed N um aluota hade alla m indre lämpliga ham 
nar utom  för små fiskebåtar. Torneå stad och borgarna hade 
följande ham nställen för strömmingsfiske: Malören, Sandskär, 
Gunnaren, Sarvi (Sarven och/eller Sarvenkataja) och H epoka
ri och de bestod av öppna skär och holm ar och låg i syd- och 
sydväst från kusten. De tre förstnäm nda var de viktigaste och 
där fiskades större delen av stadens borgare strömming. 
H am narna var dock inte särskilt bra m en räckte till för fiske
båtarna. Böndernas laxställen i skärgården var obekanta för 
stadens borgare.6

Österbotten

Utanför Uleåborgs norra fögderi fanns varken skärgård, ham 
nar eller ens fiskeställen. På några holm ar eller stenklippor ute 
på öppna havet kunde bedrivas visst fiske, m en kustom rådet 
var långgrunt och fyllt m ed grund och sandrevlar.

Utanför Uleåborgs södra fögderi fanns en uppgrundad
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skärgård, m en där förekom inget fiske av någon omfattning. 
Strömmingsfiske bedrevs av borgerskapet i Gamla Karleby 
vid en holme eller snarare en bar stenklippa (troligen Maakal- 
la) som låg 2,5 mil från kusten och som tillhörde Kalajoki 
socken och dessutom  fiskades vid Tankar grund, vilket låg 
långt från det sistnäm nda och dit var det en lång och besvär
lig rodd.

I Korsholms norra fögderi fanns en grund skärgård, liksom 
i det södra fögderiet. Utanför det sistnäm nda fanns några 
grund vid havsbandet, av vilka få ansågs allmänna, u tan  de 
var böndernas enskilda egendom. De skulle dock kunna u t
nyttjas av städernas borgerskap.7

Den fångade fisken

Västerbotten

Den fisk som fångades i Umeå skärgård var främ st lax, sik, 
ström ming, gädda och abborre, tydligen i den ordningen. Lax
en fångades m ed så kallade skatenät från land och endast på 
några ställen om våren och vid islossningen. Siken fångades 
m ed små nät (så kallade agnar) och ström m ingen fiskades dels 
m ed skötar och m ed notdragning från fasta land, det sistnäm n
da skedde under våren. N ot och skötfisket skedde under juli 
och i början av augusti och vid öppet vatten. Fiske efter gädda 
och abborre förekom om våren vid isgången och m ed not, lag- 
nar och ryssjor. Dessutom idkades säljakt under vintern och 
våren och då m est från isen.

Bönder strax utanför Umeå kunde berätta att ström m ingen 
fångades om som m aren och östes och förpackades i tunnor 
på vanligt sätt. Tunnorna såldes till handelsm än m ot spann
mål och salt. Till husbehov fångades sik, lake, harr, gädda 
m ed mera. Till detta användes ryssjor och enarm ade krokar 
m ed agn. Dessutom  fanns ett litet laxfiske i Rickelå, m en an
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tagligen inte direkt vid kusten. Någon torsk eller lax fanns 
inte, m en hade tidigare förekommit i Nordmalingsfjärden.

N är det gäller Lövångers socken fångades varierande 
m ängder ström m ing m ed skötar under juli och augusti vid 
ovan näm nda grund. Små m ängder sik fångades vid stranden 
m ed nät tillverkade av små rötter.

I Skellefteås kusttrakter fiskades lax, sik, harr och ström 
ming. Lax fångades i skärgården m ed nät, sik m ed not och nät 
vilket också gällde för harr och gädda, även om den sist
näm nda ofta fångades m ed krok. Strömming fångades endast 
m ed skötar.

I Piteå skärgård fångades nästan enbart lax, sik och ström 
ming, laxen på våren i skärgården, sik både höst- och vårtid 
och ström m ing om som m aren i havet. Största delen av fångst
en skedde m ed nät, undantaget m indre m ängder sik som 
kunde fångas m ed not eller en så kallad ena, en äldre typ av 
not u tan  kil som användes i N orrland och Finland. Fisken sal
tades sedan m ed spanskt salt.

Bönderna i Piteå socken m enade att de enda fiskar som 
fanns och som var tjänliga som handelsvara var lax, sik, harr, 
gädda och strömming. Lax fångades överallt i skärgården 
m ed nät, sik både m ed nät och not, liksom harr och gädda -  
m en där användes även drag och krok. Strömming fångades 
endast m ed skötar.

I Luleå skärgård och Stenudden fångades lax, sik, harr, ab
borre, gädda och id, m en det sistnäm nda i ganska obetydliga 
mängder. Laxen togs m ed så kallade måikor, 14-18 fam nar 
långa och eftersom det där var djupt, så var dessa 12-15 alnar 
djupa. De var bundna av fyra grova hoptvinnade m indre rep 
av svensk ham pa. Dessa måikor kastades sedan ut på de stäl
len där det var djupt och i någon vik utanför ingången till vi
ken. Harr, abborre och id fångades m ed not om våren. Denna 
not var 40 fam nar lång på var sida om kilen och fem alnar 
djup. G ädda och sik fångades m ed nät. G äddnäten var tvin
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nade m en siknäten otvinnade och av lingarn. Djupet var när
m are 2 alnar och längden 15 famnar. Fisketiden börjades m ed 
not så snart isen gått upp. Laxfisket började strax före m id
sommar, m en ström mingsfisket bedrevs också i juli och au
gusti.

Råneåborna fångade endast ström m ing m ed skötar som var 
5 alnar djupa och det under juli och halva augusti m ånad.

Kalixborna fångade lax, sik och gädda. Lax fångades m ed 
nät bundna av svensk häcklad ham pa och de var 9-12 alnar 
djupa. Detta utkastades vid skär och uddar på det sättet att 
ena ändan av nätet fästades m ed tåg vid stranden. De övriga 
sorterna fångades på likartat sätt vid samm a skär och uddar 
som laxen, m en det användes andra och m ed m indre m askor 
bundna nät. Fisket började vid Bartolomeitid och fortgick in 
på hösten. Sik fiskades m ed små nät på våren redan när öpp
ningar visar sig i isen. G ädda fångads m ed gäddnät eller lag- 
nar och m ed ryssjor i vikar och vid uddar. Ryssjan fästades 
vid yttersta stenen av en udde och den andra ändan fördes u t 
på djupt vatten och sedan gjordes en krok mot land i vilken 
fisken fångades. Detta fiske påbörjades på våren när isen gått 
och pågick fram till m idsom m ar och Vårfrutiden.

Endast lax och ström m ing var handelsvaror från Torneå 
skärgård och då användes nät som lades u t från vissa ställen 
och dessa kunde vara upp till 40 famnar långa och även här 
lades de så att de bildade en krok m ot land och sedan ut på 
djupt vatten. N äten bestod av ham pa av god kvalitet och fyr- 
tvinnat garn. Fångsten började på våren då isen hade gått.

Ström m ingen som fångades m ed sköt och finare nät gav 
större fångst. De kunde läggas ut på djupt vatten och upp  till 
10 fam nars djup och kring holmarna. Fiskelägena användes i 
två m ånaders tid m ed början vid midsommar.

Ström m ingen fördes genast efter fångst till fiskehamnarna 
där den strax rensades och sköljdes. Efter åtta dagar eller nå
got m indre tid fylldes kitteln m ed fisk och stod under tyngd.
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N är det gäller Torneå fångades laxen på så sätt att från 
stränderna vid fiskelägena och vissa särskilda hem m an utla- 
des nät spunna av ren ham pa och fyrfält tvinnade till 20-40 
fam nars längd och m ed en invänd krok åt land så att när lax
en gjorde en vändning från land och följde nätet stannade 
och fastnade den i samm a krökning som kallas macka. Fisket 
började så snart isen hade gått och fortsatte till juli m ånads 
början och vid den tiden var laxen fet. Den saltades med 
spanskt salt eller annat grovt salt som kom från Stockholm. 
Strömmingen fångades m ed nät gjorda av lingarn. De kasta
des ut om kring de redan näm nda skären och holm arna på 
2-10 fam nars djup och fisket pågick från m idsom m ar till 
Bartholomeitid.8

Österbotten

I älvarna fångades lax i pator och såldes sedan vidare, m en 
fångst skedde även m ed nät vid havsstranden. Laxfisket var u t
arrenderat och det förefaller som att mesta fisket i Korsholms 
norra fögderi var arrenderat av privatpersoner. Strömming och 
sik togs m ed not. Det fanns tre regala laxfisken i Österbotten, 
näm ligen i Uleå, Ija och Kemi älvar som arrenderades av borga
re. De övriga laxfiskena hade bönderna arrenderat 1747 på så 
lång tid som de förm ådde betala arrendesum m an, m en i varje 
fall landshövdingen tyckte att detta hade varit mera till skada 
än nytta, eftersom verksam heten bedrevs synnerligen lamt.

I Uleåborgs norra del samt i båda fögderierna i Korsholm 
bedrevs ström mingsfiske som var helt otillräckligt för invå
narnas behov. Den mesta fångsten bärgades från m idsom m ar 
till Bartholomeitid och då med nät och fint garn. Dessa var 
sm åm askiga och om kring fem alnar djupa. Den fetaste ström 
m ingen kunde inte fångas m ed hänsyn till de m örka höst
nätterna och lång rodd till de bästa fiskeplatserna.

Bristen på ström m ing ersattes m ed, som det sägs, illa ansad 
sådan från Västerbotten. På våren kunde det fångas gädda, id
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och braxen m ed ryssjor, kratsor, krokar, nät och mökter. Torsk 
eller flundra fanns inte. Saltet häm tades från Stockholm och 
var m estadels spanskt eller från M edelhavet.9

Fiskelyckans växlingar

Västerbotten

Bönderna i Umeå socken m enade att fisket i skärgården avtog 
år från år genom vattnets avtagande, alltså landhöjningen. En 
annan orsak angavs vara att denna del av Östersjön nu skulle 
vara utfiskad. Den ständigt fortskridande uppgrundningen 
hade länge fram förts som ett hinder för fiskets utveckling. Det 
fanns en skattemässig aspekt av detta, genom  att m ånga taxera
de laxfisken blev öde.10

I Lövångers socken ansåg bönderna att strömmingsfisket 
hade m inskat de senaste 50 åren, m en om orsaken till detta 
fanns ingen klar uppfattning. Det rörde sig i alla fall inte om 
saltbrist, dåliga redskap eller m indre läm pliga båtar. De som 
bodde vid kusten fiskade ström m ing som i forna tider, m en 
nu  m ed mycket sämre resultat. Förut användes årligen i Bju- 
röham n 70 fiskebåtar som till största delen tillhörde borgarna 
i Umeå stad. En m edelm åttig fiskare kunde under fisketiden 
m ed sköt få 20 tunnor, och en riktigt lyckosam sådan ibland 
30 tunnor, m en nu för tiden erhölls bara hälften av den m äng
den. Bönderna ägnade sig nu m era åt sina jordbruk. Kostna
derna för saltet gjorde också näringen ganska olönsam. De 
som inte hade egna barn  hade också brist på arbetskraft. En 
orsak till detta var att borgerskapet årligen lejde socknens 
yngre personer som drängar och pigor.

Även bönderna vid Rickleå skyllde den avtagande fiske
lyckan på den pågående uppgrundningen: "intet tillfälle nu 
m era är att fiske, än uti vilda havet och således följaktligen 
alldeles obrukbart".
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Åsikten att fisket hade avtagit fanns även hos bönderna i 
Skellefteå socken, trots att m an ansåg att fisket nu bedrevs 
bättre och m ed mer ändam ålsenliga redskap. Här ansågs 
uppgrundningen vara skulden, m en kanske även flitigt fis
kande i Bottniska viken.

I Piteå socken ansågs att fiskelyckan hade avtagit, trots att 
m an förbättrat m etoderna och skaffat bättre nät. Även här an
gavs uppgrundningen  som orsak. Det fanns ingen brist på 
salt, nät eller båtar, m en kanske hade en viss utfiskning skett i 
Bottenviken. Även i Piteå ansågs fisket ha avtagit, vilket hade 
m edfört att de som tidigare haft sin utkom st av detta nu  hade 
slutat. Genom landhöjningen kunde ibland några nya grund 
upptäckas på 15-18 alnars djup och det kunde ibland ge god 
fångst. I Luleå socken ansågs också allm änt att fisktillgången 
hade m inskat och det av andra orsaker än brist på båtar och 
utrustning.

Råneåborna ansåg att fisket hade avtagit. Viktigt var folk
bristen och att arbetskraften inte räckte till annat arbete än att 
m ed m öda ägna sig åt gårdarnas skötsel. D rängarna och p i
gorna drog också gärna till städerna.

Torneå sockens bönder m enade att laxfångsterna hade 
avtagit genom att de gamla fiskeställena hade uppgrundats. 
Här påpekas att det förr om tiden också hänt att det fanns 
svaga laxfiskeår. Det fanns ingen brist på båtar, salt eller 
redskap. M ängden fångad fisk hade avtagit i Torneå skär
gård enligt borgarnas åsikt och detta gällde i synnerhet 
laxen.11

Österbotten

Fisket, både i älvarna och i havet, hade avtagit enligt landshöv
ding Piper. Orsaken var uppgrundningen både i älvarna och i 
sjön. Dessutom  rådde folkbrist i skärgården och det berodde på 
krig och hunger. Allmogen hade genom att lägga beslag på 
åtskilliga fiskeställen, som de inte hann sköta på ett bra sätt, för
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hindrat städernas borgare att bedriva fiske. Åtskilliga 
ström m ingsgrund hade genom  träget fiskande också blivit 
u tödda.12

Den fångade fiskens hantering

Västerbotten

I Umeå skärgård saltades fisken m ed vitt salt som borgarna 
köpte i Stockholm. All fisk rensades och tvättades på vanligt 
sätt och packades sedan i riktiga och täta kärl.

Även i Lövångers socken insaltades fisken m ed salt köpt av 
borgarna i Umeå. Där blev den fångade ström m ingen efter 
vanligheten under ett dygn öst i saltlake. Sedan blev den gil
lad och insaltad i stora kar och där låg den i tre dygn för att 
därefter inpackas i krönta spillträn som förfärdigades av bön
derna själva.

I Skellefteå socken saltades fisken m ed spanskt salt och 
m ängden berodde på hur pass fet fisken var. Ingen insaltning 
skedde på öarna utan  allt gjordes vid de vanliga fiskelägena. 
Lax, sik, harr och gädda rensades färsk, m en ström m ingen la
des i ett halvt dygn till tre kvarts dygn i blodlake innan den 
rensades, och efter upp  till ett halvt dygn insaltades den.

I Piteå socken insaltades fisken m ed spansk salt och m äng
den varierade efter årstiden och hur fet fisken var. N ågon in
saltning förekom inte till sjöss, u tan allt sådant skedde på de 
vanliga fiskelägena. Den största delen av fisken i Piteå stad 
saltades, m en några laxar kunde också rökas. Tidigare hade 
även ström m ing torkats, då fångsten var stor och riklig och 
blev kramsill, m en detta hade inte skett den senaste tiden. Fis
ken insaltades ute i skärgården. Laxen skars så att dess bägge 
sidor skiljdes från ryggen och lades i kar och täcktes m ed salt 
och sedan packades den i tunnor. Större sikar fläktes och la
des i tunnor för saltning, m en m indre sikar saltades också se
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dan de rensats. Ström m ingen gälades eller rensades innan 
den saltades och lades i tunnor. Fetare fisk krävde m era salt.

I Luleå socken saltades fisken oftast m ed ett svagt och grå
aktigt salt, eftersom det vita saltet sällan fanns att köpa. In
sättningen skedde i fiskelägena eller hem m a om fiskeplatser
na inte hade varit avlägset belägna. Strax efter att laxen tagits 
upp ur vattnet skars den upp i buken, inälvorna togs ut och 
tvättades, så att inget blod fanns kvar. Därefter skars fisken i 
två bitar längst efter på bägge sidan om ryggen och i en för 
det ändam ålet särskild gjord avlång bunke. Sedan fick fisken 
ligga i salt ett tag. Därefter togs den upp och saltävjan avtvät
tades i sin egen lake. Därefter inpackades den så hårt det var 
möjligt i en tunna och botten slogs igen. Därefter gällde det 
att kontrollera att inte tunnan läckte. På sidan av tunnan bor
rades där lake kunde intappas i tunnan så mycket det gick, 
varefter hålet täpptes igen.

Sik skars upp  m ed ett snitt i buken och ett i ryggen. Den 
förstnäm nda delen i beredningen kallas fläkt fisk  och den se
nare kavelfisk. Den hårdsaltades i ett träkärl. N är fisken tagit 
till sig sin sälta hårdpackades den i en tunna och lake tillför
des. På samm a sätt gjordes m ed harr, gädda, abborre och id.

Strömmingen, när den var rensad och rengjord, rim saltades 
och efter tre dygn togs den upp, lades i ett annat kärl där den 
hårdsaltades och sedan fick den ligga i sju dygn. Därefter la
des ström m ingen i en tunna och lake tillfördes.

Råneåborna saltade in fisken m ed både svagare och starka
re salt och då både för husbehov och för försäljning. Ström
m ingen insaltades vid fiskelägena.

Längre norrut i Kalix saltades fisken m ed grått eller vitt 
salt. I Torneå skärgård saltades m ed spanskt salt, inköpt av 
borgarna, eller m ed grovt salt. Insaltningen skedde på hol
m arna och fisken fördes till de vanliga fiskelägena efter fång
sten. Laxen hanterades så att buken öppnades och inälvorna 
togs ut, ryggbenet skars lös m ed en kniv och därpå tvättades
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fisken ren från allt blod. Sedan skars sidorna lösa från ryggbe
net på en bräda m ed en lång kniv från stjärt till huvud. Vid 
insaltningen började proceduren m ed att salt ströddes i kärlet 
på botten, sedan lades fiskens sidor på var sin sida i kärlet. 
Proceduren fortsatte m ed att salt tillfördes i sådan m ängd att 
fisken knappast syntes. Vid andra varvet vändes fisken. Lake 
fylldes på. Vid insaltningen av en tunna lax åtgick en fjärde
dels tunna gott vitt salt och samm a m ängd salt krävdes för en 
hårdpackad tunna strömming. Bönderna brukade inte hård- 
salta ström m ingen om den skulle säljas på orten, eftersom det 
där inte fanns någon sådan efterfrågan.

För att insalta en tunna lax i Torneå socken behövdes en 
fjärdedels tunna salt och samm a m ängd för en tunna hård 
packad strömming. Ström m ingen låg nedsaltad i upp  till åtta 
dagar och därefter tappades laken ur och kärlet fylldes m ed 
fisk, packades och slogs igen.13

Österbotten

N är laxen blivit fläkt skrapades blod från ryggbenet och sedan 
torkades den m ed en trasa, och utan  sköljning lades den på ett 
bord eller några brädor så att vätskan kunde rinna av. Bättre var 
om den kunde torka en halv dag och sedan saltas m ed sönder- 
stött salt efter hand i ett kar, u tan  att någon tyngd lades innan 
karet var fullt. Därifrån packades den sedan i hela, halv- och 
kvartstunnor. Om laxen insaltades i m indre kärl, vilket förekom 
hos de fiskare som inte fick så stor fångst, brukade den bli sämre 
och ibland härsken.14

Båtbygge och tillverkning av nät och fiskeredskap

Västerbotten

I Lövångers socken byggdes båtarna "bättre och lättare att ro, än 
på något annat ställe" -  detta var i alla fall den åsikt som fram 
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fördes av socknens bönder själva. Även när det gäller nät och 
fiskeredskap ansåg sig invånarna äga tillräcklig kunskap om 
tillverkningen. Intressant är uppgiften om att någon i Sverige 
för några år sedan skulle ha uppfunnit en vävstol där nät och 
not kunde vävas; denna uppfinning ville invånarna i Lövånger 
gärna att allmänheten fick tillgång till.

Uppgifterna om båtbyggen och redskapstillverkning är 
täm ligen sam stäm m iga längs kusten i Västerbotten. Bönderna 
kring Rickleå byggde själva båtarna och band egna nät och 
gjorde själva sina redskap. I Skellefteå socken var situationen 
densam m a och båtarna och redskapen var nu bättre än i forna 
tider. I Piteå socken var de flesta bönder kunniga i hur båtar 
och redskap byggdes. Båtbygge och tillverkning av nät och 
redskap hanterade fiskarna i Piteå själva och det var de vana 
m ed sedan gammalt, detta säger även borgarna i staden. 
Bönderna i Luleå socken byggde oftast sina båtar själva och 
då hjälpte de varandra. Även fiskeredskapen tillverkades lo
kalt. Bönderna i Råneå byggde sina båtar och fiskeredskap 
själva.

Inga fiskebåtar byggdes i Torneå stad och anledningen an
gavs vara brist på virke. Däremot fanns det i varje by i Neder- 
torneå och Kemi socknar sådana som byggde båtar som bor
garna sedan köpte. Däremot tillverkades nät och redskap i 
staden.15

Österbotten

Alla som fiskade tillverkade själva sina förvaringskärl av gran 
och några klagomål på kvaliteten fanns inte. Åtskilliga åtgärder 
hade vidtagits för att säkerställa innehållet i den kungliga för
ordningen om mått, mål och vikt. Alla krönare hade befallts att 
till landskansliet insända sina m ärken.16
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Fisk som handelsvara -  kvantiteter och ersättning

Västerbotten

I Umeå skärgård insaltades sik, ström m ing och lax, m en gädda 
och abborre både torkades och saltades. De senaste åren, alltså 
före 1753, hade ström m ingen sålts för 20 daler kopparm ynt 
(dr kmt), m en under år m ed rikligare fångst erhölls endast 
15 dr km t per tunna. M ängden kunde beräknas för var och en 
som deltog i fisket till en läst per år. Detta var ett m ått som an
vändes vid främ st sjötransporter sedan m edeltiden och kunde 
variera kraftigt, m en oftast m otsvarade kvantiteten 12 tunnor 
eller 1 skeppund. Sikfiske gav sällan varje fiskare mer än 3-4 
tunnor årligen och en tunna sik såldes för 30-36 dr kmt per tun
na. Lax fångades inte i någon större kvantitet i kustom rådet, 
högst en tunna per fiskare, m en oftast m indre -  alltså av den ge
m ensam t fångade fisken. Till detta kom lax som fångades av fis
karen enskilt, m en det var säkert inga större kvantiteter. N ågon 
m er organiserad försäljning skedde inte, m en när så någon gång 
skedde erhölls 60 dr kmt per tunna. När det gäller gädda och ab
borre förekom sällan försäljning. Fisken såldes kontant och mot 
spannm ål samt andra varor. Ström m ingen fördes också till Vasa 
och Österbotten för att bytas m ot spannmål. Enligt ett beslut 
1731 skulle årligen i Vasa hållas en fri m arknad i augusti som 
skulle pågå i åtta dagar. Då hade bönderna i Västerbotten 
och Österbotten frihet att sinsemellan byta och handla m ed 
ström m ing och annan fisk och spannm ål, tydligen företrädes-

o 17vis rag.
Från Umeå stad finns vissa uppgifter från år 1753 om kvan

titeter av till staden införd fisk från landsorten och priset på 
olika fiskvaror. N är det gäller salt lax ungefär 50 tunnor per år 
och priset var 60-70 dr km t per tunna, salt sik 106 tunnor per 
år och ersättningen uppgick till 36-40 dr km t per tunna. 
M ängden salt ström m ing var 1050 tunnor per år och 18-20 dr 
kmt, salt abborre var obetydlig eller endast 10 tunnor per år
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och gav 24 dr km t för varje tunna. Till detta kom m er 570 rök
ta laxar för 3,6 d r km t stycket, 419 lispund torra gäddor för 
4 dr km t per lispund och 96 lispund salta sådana för 5 dr kmt 
per lispund. Borgarna i Umeå avyttrade i huvudsak fisken till 
Stockholm, m en ström m ing kunde också föras till m arknaden 
i Vasa.

M ängden fångad ström m ing i Lövångers socken uppskatta
des till 16-18 tunnor per båt, m en under m edelm åttiga år en
dast 10 tunnor. U nder åren kring 1750 hade endast erhållits 
5-6 tunnor. Lax, sik, harr och ström m ing insaltades. Gädda 
salufördes endast torkad. Kvantiteterna var obekanta, efter
som fisket kunde variera kraftigt år från år. Dock näm ndes att 
kanske 10-12 tunnor lax insaltades årligen och 100-150 laxar 
röktes och av dessa var en del laxöring. I socknen sålde bon
den vad han själv inte behövde i sitt eget hushåll. H an sålde 
detta till borgarna i Umeå som sedan sålde varorna vidare till 
Stockholm och liksom bönderna i Umeå socken till Vasa i Ös
terbotten där de byttes m ot spannmål.

Från Skellefteå socken såldes både rökt och insaltad fisk 
och knappast alls någon färsk sådan. Avsättningen skedde på 
m arknader och i Umeå stad.

H ur stora kvantiteter som fångades i Piteå socken var okänt 
för bönderna på sockenstugan. Dock visste de att laxen såldes 
både rökt och insaltad, m en egentligen aldrig färsk. Sik, harr 
och ström m ing insaltades, m edan gäddan torkades. Avsätt
ningen skedde m ot kontanter i Piteå. M ängden fångad fisk i 
Piteå uppskattade borgarna 1752 till årligen ungefär 10 tun
nor salt lax och 8 rökta laxar, 6 tunnor sik och 200 tunnor 
strömming. Största delen av detta såldes till Stockholm, efter
som det där fanns en stor efterfrågan.

All den fisk som fångades av bönderna i Luleå socken sål
des insaltad, undantaget gädda och id som torkades. M äng
den var okänd. Priset på en tunna lax varierade m ellan 40 och 
70 dr km t per tunna. Ett lispund gädda betalades m ellan



Oknytt 3-4/2013 47

3 och 5 d r km t per tunna och samma m ängd id 2-3 dr kmt. 
Avsättningen av fisk från socknen var obetydlig, största delen 
användes till husbehov, m en något kunde säljas till borger- 
skapet m ot kontanter eller varor.

Linnélärj ungen Lars M ontin besökte Luleå våren 1749 och 
berättade att handeln på Stockholm skedde m ed sex trem asta- 
de fartyg och bland annat bestod av salt och torr fisk och att 
fisken transporterades företrädesvis sent på hösten till Stock
holm. Inga uppgifter finns om m ängden utskeppad fisk, och 
m ed tanke på sådana kvantiteter som 8000 tunnor tjära, 4000 
lispund smör och 5000 oberedda renhudar kan m an förm oda 
att M ontin ansåg kvantiteterna fisk som så obetydliga att han 
inte gjorde någon notering om dessa.18

Råneåborna m enade att kvantiteten fisk som såldes var 
obetydlig: det mesta användes i byte mellan grannarna och 
mellan socknarna. När det gäller Kalix socken såldes lax, 
börsting och sik insaltad och gädda torkad. En tunna lax kos
tade 60-70 d r km t per tunna, börstingen gav 40-59 dr km t per 
tunna och en tunna sik gav 30-40 dr kmt. Ett lispund gädda 
inbringade oftast 4-5 dr kmt, men några kvantiteter kunde 
inte uppges.

Torneå sockens bönder uppgav att lax och ström m ing sål
des insaltad och laxen betingade ett pris av 60-80 d r km t per 
tunna och ström m ingen 15-20 dr km t per tunna. M ängden 
fångad fisk var obekant. Laxen såldes i staden till borgarna. 
Ström m ingen användes till husbehov, m en också av dem  som 
inte själva fiskade eller skickades till Uleåborg och andra 
socknar i Österbotten för att bytas m ot spannm ål, m est råg.

För Torneå gällde att fisken såldes insaltad och för laxen er
hölls 60-80 dr km t per tunna, ström m ing 15-20 dr km t per 
tunna. Några m ängder kunde inte borgarna i Torneå uppge.

För ett antal år finns dock kvantiteter av fisk som exporte
rats från städerna i Västerbotten.19 N är det gäller lax finns 
uppgiften att exporten från Luleå år 1735 belöpte sig till 116
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tunnor.20 H är finns möjlighet att erhålla kvantiteter av utskep
pad ström m ing och sik före den här studerade tidsperioden 
och de har m edtagits för att se variationerna. Det är helt klart 
att 1742 måste ha varit ett mycket dåligt fiskeår, m en att för
hållandena de kom m ande åren förbättrades.

En jämförelse mellan kvantiteterna i Tabell 1-5 nedan och 
de m ängder som uppgavs i socknarna och rådstugorna i stä
derna visar att den absolut övervägande delen av den fisk 
som läm nade Västerbotten måste ha kom mit från fisket i äl
varna och kanske från olika insjöfisken. Eftersom ström m ing 
endast fångades i kustom råden, bör dock fångsten av ström 
ming under 1750-talets första del belöpa sig till mellan 1500 
och 2 000 tunnor per år och därm ed också avspegla kustfisket 
under dessa år, liksom föregående år. Fiskelyckan varierade 
dock betydligt m ellan de olika åren. Naturligtvis kan inget sä
gas om hushållsfiskets omfattning.

Tabell 1. Utskeppad strömming i tunnor 1735 och 1741-42.

Stad År 1735 År 1741 År 1742

Umeå 1569 - -

Piteå 833 - -

Luleå 700 430 82

Torneå 100 - -

Källa: R 2843. RA.

Tabell 2. Utskeppad salt sik i tunnor 1735 och 1741-42.

Stad År 1735 År 1741 År 1742

Umeå - 152 12

Piteå - 22 -

Luleå 150 - -

Torneå - 50 -

Källa: R 2843. RA.
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Tabell 3. Utskeppade varor från städerna i Västerbotten 1743-45.

Vara Enhet Umeå Piteå Luleå Torneå

År 1743

Torr fisk Lispund 261 387 805 3468

Salt sik Tunnor 54 34 29 523

Salt lax Tunnor 26 137 - 1051

Ström m ing Tunnor 380 161 - -

År 1744

Torr fisk Lispund 218 459 860 4948

Salt Sik Tunnor 56 49 879 83

Salt lax Tunnor 32 136 46 1394

Ström ming Tunnor 849 58 - -

År 1745

Torr fisk Lispund 426 537 1065 7797

Salt sik Tunnor 71 71 89 184

Salt lax Tunnor 36 36 79 1219

Ström m ing Tunnor 1062 1024 - 219

Källa: R 2913. RA.

Tabell 4. Utskeppade varor från Västerbotten 1748-51.

Vara Enhet År 1748 År 1749 År 1750

Torr fisk Lispund 8185 7817 6235

Salt sik - - - -

Salt lax Tunnor 686 784 1398

Ström m ing Tunnor 1840 1575 1996

Rökt laxöring Antal 592 730 758

Rökt lax Antal 736 670 572

Salt fisk Tunnor 356 423 469

Källa: R 3005. RA.
Anm: M ed salt fisk i Tabell 4 avses antagligen salt sik, även om det inte 
sägs uttryckligen.
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Tabell 5. Utskeppade fiskvaror från städerna i Västerbotten 1751-53.

Vara Enhet År 1751 År 1752 År 1753

Torr fisk Lispund 9962 10950 8597

Salt fisk Tunnor 791 804 960

Salt lax Tunnor 867 1467 1981

Rökt lax Antal 1022 1377 806

Rökt laxöring Antal 834 1540 984

Ström ming Tunnor 1496 2161 2034

Källa: R 3091. RA.

Österbotten

Laxen såldes till borgerskapet, m en när det gäller sik och höst
lax bytte bönderna som bedrev laxfiske den m ot andra varor, 
främ st spannm ål och ham pa, såväl inom länet som i Sauro- och 
Tavastland. Strömming såldes till en del m ot kontant ersättning 
och en del byttes m ot spannmål.

Laxen som till största delen fångades i Uleåborgs norra fög
deri såldes insaltad och m ängden varje år uppgick till 800- 
1000 tunnor och de senaste åren betalades den med 70-80 
dr km t per tunna. H är bör dock den övervägande delen ha 
kom mit från laxfiskena i älvarna. Ibland hade dock fångsten 
varit så obetydlig att den inte svarade m ot arrendesum m an. 
Dessutom  såldes om kring 70-80 tunnor sik och taimen (ett 
slags laxöring) och det till 40-50 d r km t per tunna. Någon för
säljning av ström m ing skedde inte, eftersom den bara räckte 
till husbehov.

Städerna och socknarna vid sjökanten i Korsholms södra 
fögderi kunde årligen sälja mellan 600 och 700 tunnor saltad 
ström ming, samt 300-400 lispund torra gäddor, ström m ingen 
till 4-5 plåtar per tunna och gäddorna till 5,5 plåtar per lis
pund .21
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När det gäller utskeppade varor från Österbotten under 
åren 1751-54 återfinns dessa i Tabell 6 nedan.

Tabell 6. Utskeppade varor från städerna i Österbotten 1751-54.

Vara Enhet År 1751-54

Salt lax Tunnor 5412

Ström m ing Tunnor 773

Torr fisk Lispund 23189

Källa: R 3091. RA.
Anm: K vantiteterna av ström m ing avser salt ström m ing, m en även an
nan ospecificerad fisk.

(Enligt en forskare skall årligen om kring 2 000 tunnor spannm ål, främst 
råg, ha kom m it från Österbotten, vilket kunde ha betytt bortåt 5 000 tun 
nor strömming. Dock sägs att det inte finns några kända kvantitetsangi- 
velser. Det skulle i så fall ha inneburit mer än den dubbla exporten till

ryry 1

Stockholm, vilket inte förefaller troligt. )

Antal fiskare och bolag

Västerbotten

Något bolag fanns inte i Umeå socken och bönderna tyckte att 
det var onödigt att skicka lärlingar till Fiskerikompaniet för att 
lära sig hanteringen bättre. Inte heller fanns några bolag i Umeå 
stad. Antalet fiskare i Lövångers socken uppgick till m ellan 70 
och 80. I Skellefteå socken fanns inga bolag.

I Piteå socken och Piteå stad fanns inga bolag, och inte hel
ler någon som bedrev vrakfiske. Bottenviken ansågs vara för 
trång och fylld m ed svåra bränningar och så grund att fiskar
na vid svårt väder inte skulle kunna komma ut till sina fiske
lägen. Någon torsk hade aldrig fångats, m en ibland kunde det 
förekomma m ager sill.

Inga bolag fanns i Luleå, Råneå eller Torneå socknar, m en
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det beräknades att socknen utrustade 100-120 båtlag för i 
huvudsak skärgårdsfiske och i staden fanns heller inga 
bolag.23

Österbotten

I Österbotten fanns inga bolag, m en det kunde förekomma att 
flera personer ibland tog olika delar i en båt som fiskade på de 
vanliga fiskeställena, dit också fisken som fångades fördes och 
insaltades.

Strax före 1755 hade städerna Vasa, Kristinestad, Nykarleby 
och Gamlakarleby (nu Karleby) samt Jakobstad visat intresse 
för att för egen räkning i fram tiden utrusta ett par buysar (en 
fartygstyp) för fiske, m en de ville inte inordna sig under Fis- 
kerikom paniet.24

Tänkbara åtgärder för att förbättra fisket

Västerbotten

Redan 1742 ansåg landshövding Gyllengrip att ström mingsfis
ket var ineffektivt. H an framhöll att m an borde fiska på djupare 
vatten och m ed bättre u trustning för att få större fångster.25 
Landshövdingen m enade 1746 att ett stort hinder för att utveck
la fisket var priset på ham pa och salt.26

Bönderna i Umeå socken ansåg sex år därefter att de själva 
hade goda kunskaper om fiske m en att tillverkningen av red
skapen säkert skulle kunna förbättra resultatet. Saltbristen var 
inget problem, m en därem ot ansågs priset väl högt, oftast 24 
dr km t per tunna. De åtgärder som Kungl. Maj:t hade vidtagit 
var högst prisvärda m en hade inte haft någon effekt.

Bönderna i Lövånger ansåg att en möjlig förbättring var att 
skaffa större notar och genom ett flitigare notdragande. 
Strömming fanns i utskären i stor m ängd, m en ville inte låta 
sig fångas -  den skydde näten på något sätt. N är det gällde att
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äga kunskap om bästa sättet att fånga ström m ing ansåg Löv- 
ångersborna att de hade m inst lika god kunskap om detta 
som rikets övriga invånare. Dock erkände de att de inte hade 
särskilt stora kunskaper när det gällde att fånga torsk och sill. 
De var inte ens säkra på om de arterna fanns i Västerbottens 
kustom råden, eftersom varken de eller deras förfäder någon
sin hade fångat dessa.

Inte heller i Skellefteå socken ville bönderna vidkännas 
bristande kunskap om hur fisket bäst bedrevs, särskilt efter
som ett lyckat tillvägagångssätt inom näringen inte fungerade 
på en annan plats.27 Ungefär samma argum ent framfördes i 
Piteå socken. Piteåborna hade i alla fall ett konkret förslag på 
hur fisket skulle kunna utvecklas, näm ligen genom att upp 
täcka nya fiskegrund.

Landskam reraren Nils Bergström försökte på en rådstuga i 
Piteå 1753 förmå borgarna att ägna sig m er åt näringen. H an 
framhöll att det fiskades m er efter ström m ing och sik i Gävle
borgs län, m en på detta svarades att där fanns djupt vatten 
ända in till stranden vilket m edförde att det där fanns ström 
m ing i stor m ängd. Om stränderna var långgrunda kom inte 
ström m ingen dit. Ute på öppna havet, flera mil från fiskeläge
na där grunden låg 5-8 fam nar under vattnet, kunde de inte 
dra sina notar.

Frågan om deltagande i Fiskerikompaniet uppkom . Det bo
lag som handelsm ännen Abraham  och Jacob Arwedsson fick 
privilegier på den 12 augusti 1745 rörde sill- och torskfiske i 
Östersjön och i Västerhavet på det holländska sättet, samt val
fångst och sälfångst också på det holländska sättet. Kronan 
fäste stort hopp vid detta initiativ.

Kom paniet skaffade sig två holländska buysar och fiskenät. 
Trots att H olland alltid skyddat sitt fiske m ed stor hem lighet 
och m ed stränga förordningar hade det svenska bolaget i juni 
1746 införskaffat läm plig utrustning. Därefter gjordes ett för
sta försök år 1747 m ed den ena buysen till sillfiske och den
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andra till kabeljofiske: 70 tunnor sill och 405 tunnor kabeljo 
blev resultatet.28

N u frågade Bergström om inte borgarna ville fånga torsk 
och fisk och delta i Fiskerikompaniet i Stockholm. På detta 
svarade de att de inte visste om dessa fiskar fanns utanför Pi
teå och hur de i så fall skulle kunna fångas. H andelsborgarna 
m enade att eftersom fisket hade avtagit så mycket hade också 
deras handel påverkats och att de därför vore intresserade av 
att bli delägare i Fiskerisocieteten, m en till en början endast 
m ed en lott. Detta engagem ang ville de gärna göra tillsam
m ans m ed borgarna i Luleå. De kunde också tänka sig att nå
gon person skickades söderut för att lära sig nya sätt att fiska.

Bönderna i Luleå socken såg gärna att någon lärde sig att 
fiska på annat sätt m en tvivlade på att det fanns någon som 
var intresserad, eftersom m ånga hem m an saknade arbetsfolk. 
Samma argum ent framfördes av Råneås bönder.

Borgarna i Luleå utlovade också att teckna sig för en lott i 
Fiskerikompaniet tillsamm ans m ed Piteå stad. De skulle ock
så skicka någon som kunde lära sig nya fiskemetoder i N ord
sjön för att sedan själva försöka introducera den typen av fis
ke i staden.

I Torneå socken fram fördes åsikten att det inte fanns till
räckligt m ed m anskap för att skicka till Fiskekom paniet i 
Stockholm. Dessutom hindrade finska språket möjligheterna 
att delta i undervisningen och dessutom  fanns det enligt u p p 
gifter inget laxfiske söderut och laxfiske var viktigt i denna 
del av landet. I skärgården fångades ström m ing på botten 
m ed nät, m edan söderut fångades ström m ing i skiktet nära 
det översta ytvattnet. Den förstnäm nda m etoden hade dock 
prövats, men m ed ringa framgång. Varje fångstplats hade sina 
egna egenskaper.

Borgarna i Torneå var inte ovilliga att skicka någon person i 
lära hos Fiskerikompaniet och tänkte under våren 1753 skaffa 
sig underrättelser om hur mycket varje lott i bolaget kostade.
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Torneå stad enades om att som m aren 1753 skicka två perso
ner som i Fiskerikompaniets tjänst kunde lära sig nya m eto
der. Största problem et för att fisket skulle kunna upphjälpas 
var dock att bönderna själva varken fiskade eller tillät andra 
att göra det på sina enskilda vatten.29

Österbotten

Mot uppgrundningen  fanns ingen bot. Österbottens allmoge 
borde i stället uppm untras att m era hålla sig till lantbruket och 
lämna fisket till borgarna, em edan avståndet att ro till havs årli
gen blev längre och längre. Landshövdingen hade försökt över
tala städerna att för varje 100 besutten borgare u trusta fem skö
tebåtar m ed fullständig fiskeutrustning och skötar, torskkrokar, 
rev och snören för fiske i öppna havet, m en det förefaller inte 
som om detta hade haft någon effekt.30

Efter u tfärdandet av det kungliga plakatet 1748 om främ 
jandet av kustfisket hade det väckts ett visst intresse i städer
na när det gällde att inrätta fiskekompanier. Främst var det 
vissa utskär där borgarna kunde placera sina fiskelägen och 
då ligga till skärs hela sommaren. M en då landshövdingen 
hade överlagt m ed bönderna om detta hade de protesterat 
och m enade att dessa skär var deras av ålder och hävd och att 
de var skattlagda för dem. Dessa om ständigheter gjorde, trots 
att landshövdingen visste att skären nästan aldrig utnyttjades, 
inte kunde göra något. Ett förslag till lösning var att de grund 
som låg över två mil från byarna borde förklaras för kronans 
och sedan lämnas som fiskelägen till stadsborna.

Mot alltför överdrivet fiske föreslogs att vissa fiskegrund 
årligen skulle förbli oanvända och att det i stället skulle fiskas 
på andra grund -  vilka skulle erfarenheten få utvisa.

M an hade hoppats att de kungliga uppm untringarna m ed 
tiden skulle få skälig inverkan, men ännu hade detta inte 
skett. De tre städerna i Österbotten hade redan utsänt en per
son som blivit antagen i kom paniets tjänst och förm odligen
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skulle de övriga städerna göra detsam ma. Dock uppgavs 1755 
att denne person insjuknat i Stockholm och tvingats resa hem  
igen. Landshövdingen m enade att städernas borgerskap och 
ståndspersoner "hade ringa böjelse" för fiskenäringen m en att 
situationen säkert skulle förändras om städerna fick stapel- 
stadsrättigheter.31

Sammanfattande analys

Skärgårdslanskapets förutsättningar för fiske i Västerbotten va
rierade betydligt: allm änt svagare i söder och bättre längre norr
ut. Utanför Umeå fanns inga bra naturliga förutsättningar, för
utom  möjligen i anslutning till Holmön. I Lövångers socken var 
skärgården mer läm plig och där fanns också åtskilliga fiske
lägen. Skärgården utanför Skellefteå var så långgrund att fisken 
inte gärna uppehöll sig där och samma förhållanden gällde 
utanför Piteå. Däremot hade Luleå, Råneå och Kalix socknar ett 
antal större och m indre holmar, skär och grund och en m ängd 
fiskelägen. N är det gäller Torneå hade skärgården en stor 
m ängd holm ar m ed förhållandevis goda hamnställen. I skär
gården bedrevs ett om fattande fiske av främ st strömming.

När det gäller Ö sterbotten var de naturliga förutsättningar
na ogynnsam m a m ed en uppgrundad  skärgård och fisket där 
var också obetydligt. För hela det undersökta om rådet gäller 
att något fiske utanför den närm aste kusten knappast före
kom.

U ppgrundningen har ofta framförts som en viktig orsak till 
att fiskelägen och ham nställen övergavs. Detta är en långva
rig process m ed goda möjligheter till anpassning på platsen. 
Viktigare är kanske att uppgrundningen m edförde inte bara 
att fiskelägena ibland kunde få försäm rade ham nförhållan
den, u tan m er intressant är att gamla fiskegrund blev m indre 
givande och kanske övergavs. Det kunde då ta lång tid innan
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nya sådana kunde lokaliseras och här finns en orsak till att 
fiskelägen ibland flyttades.

Den fisk som fångades i Västerbotten var främst lax, sik, 
ström ming, gädda och abborre, m en även m indre m ängder 
lake, harr och id. Tydligt är att lax och ström m ing var dom i
nerande i Torneå skärgård. Laxfisket var av m indre betydelse 
i Österbotten och bedrevs huvudsakligen i älvarna. Ström
mingsfisket var obetydligt och helt otillräckligt.

Åsikterna att fisket hade avtagit var samstäm miga och här 
pekades också på den främ sta orsaken, näm ligen att upp- 
grundningen hade gjort att gamla givande fiskegrund hade 
övergivits och få nya hade upptäckts. Fångstkvantiteterna un 
der ett antal år stödjer uppfattningen att fiskelyckan kunde 
variera betänkligt.

Lax kunde rökas, m en gädda och id också torkas. Den över
vägande delen av den fångade fisken insaltades dock och 
vanligen skedde detta vid fiskelägena och m ed salt av ibland 
varierande kvalitet köpt av borgarna. Själva hanteringen av 
fisken var likartad. För att insalta en tunna lax åtgick en fjär
dedels tunna salt och samma m ängd behövdes för en tunna 
hårdpackad strömming.

N är det gäller båtar, nät och fiskeredskap är uppgifterna 
täm ligen sam stäm m iga längs kusten i Västerbotten: sådant 
tillverkades av bönderna. Några fiskebåtar byggdes inte i Tor
neå stad och antagligen inte heller i de övriga städerna. U pp
gifter om förhållandena i Österbotten saknas nästan och av
speglar naturligtvis fiskets svaga situation i länet.

Antalet fiskare kan inte anges m ed full säkerhet, m en det 
talas om 50-80 fiskare bara i Lövångers socken, och i Torneå 
socken utrustades 100-120 båtlag. Det kan nog innebära 
400-500 aktiva fiskare i den socknen, m en säkerligen hade de 
annan verksam het vid sidan om fisket och alla var knappast 
sysselsatta m ed kustfiske, m ed tanke på den starka ställning 
som fisket hade i Torne älv. Inga bolag fanns i denna del av
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landet, kanske beroende på avsaknad av ett större antal 
ståndspersoner.

Ett täm ligen stort intresse för nya m etoder och att utveckla 
näringen kan noteras företrädesvis i Västerbotten. N ågon 
möjlighet att fiska ute på öppna havet med de redskap som 
de hade fanns knappast. Saltbristen var inget större problem  
vid m itten av 1700-talet, m en priset ansågs högt.

Avsättningen av fisk skedde från Västerbottens socknar till 
länets städer och sedan vidare till främ st Stockholm. För be
folkningen i Stockholm måste tillgången på fisk ha varit när
m ast avgörande, m en det är naturligtvis inte klart i vilken u t
sträckning den im porterade fisken förtärdes i Stockholm, m en 
m ed en uppskattad befolkning på kanske 70000 invånare, ofta 
fattiga människor, krävdes stora m ängder billiga livsmedel. 
Strömming fördes också till Österbotten och då främst till 
m arknaden i Vasa där den byttes m ot spannmål. Den bonde- 
seglation söderut m ed fisk som förekom kan inte heller ha va
rit särskilt stor i vissa socknar, om fångstkvantiteterna u p p 
skattas utifrån de siffror som socknarna själva uppger.

En jämförelse mellan de kvantiteter som uppges inom  ett 
antal socknar och rådstugor och den m ängd som skeppades 
u t från Västerbottens städer ger ett antal intressanta resultat, 
även m ed tanke på att underlag inte finns för samtliga år. 
Kvantiteterna var små, men inte försum bara, i ett nationellt 
perspektiv. De siffror som jag redovisat i "Ett bottennapp för 
Sverige -  fisket vid m itten av 1700-talet" som rör im port av 
fisk till Sverige under här studerad tidsperiod visar att exem
pelvis kvantiteten im porterad sill till Sverige under perioden 
1745-55 uppgick till 20 000-40000 tunnor per år; m ot detta 
kan då ställas kanske som högst 2 000 tunnor ström m ing per 
år från fisket i Bottenviksområdet. Ar 1753 im porterades till 
Sverige 94418 lispund torr fisk; från Västerbotten kom det 
året 8597 lispund torr fisk, troligen m est gädda.

När det gäller salt fisk im porterades 1449 tunnor till Sveri
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ge år 1753, och från Västerbotten kom 960 tunnor. Värdet av 
im porterad fisk till Sverige under perioden 1745-55 varierade 
m ellan 450 000 och 1000 000 daler silverm ynt (dr smt) och vär
det i dr km t är då tre gånger så mycket. Från D anm ark-N orge 
im porterades år 1753 fiskvaror för 521920 dr smt.

Värdet av den utskeppade laxen från Västerbotten var bety
dande: för år 1753 kanske 150000 dr km t och från Österbotten 
om kring 80 000 dr kmt. En annan iakttagelse som kan göras är 
att ström m ing och lax kan ha utgjort eftertraktade varuslag, 
eftersom de knappast im porterades. N är det gäller ström 
m ing anlände 12-324 tunnor per år under m itten av 1700-talet 
från Danmark. Im porten av lax till Sverige var försumbar: 
från Ryssland kom några dussin tunnor årligen.

Den absolut övervägande delen av de fiskvaror som läm na
de Västerbotten måste ha kom mit från fisket i älvarna och 
kanske från olika insjöfisken, ofta kallade träskfisken. Detta 
förhållande gällde även för Österbotten där endast laxexpor
ten var av någon betydelse. Strömming fångades endast i 
kustom rådena och exporten på kanske 1500-2 000 tunnor per 
år avspeglar därm ed kustfisket av ström ming, m en de totala 
fångstkvantiteterna vid kusten kan inte beräknas, eftersom 
m ängden husbehovsfiske inte kan uppges.

Fisket i Västerbotten spelade en viktig roll för landet vid 
m itten av 1700-talet, vad gäller värde och kvantitet. Kustfisket 
i Bottenviken var därem ot obetydligt, även här när det gäller 
värde och kvantitet, i jämförelse m ed det fiske som bedrevs i 
älvarna och inne i landet.

Noter
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PETER SELANDER

Kyrkan på tempelberget

Det har gått åtta år sedan den thailändska m unken Phram aha 
Boonthin Taosiri beslutade att bygga ett buddisttem pel på den 
gamla sågkullen i Fredrika. Platsen kallas i folkm un num era 
Tempelberget, m en trots att den ceremoniella byggstarten ägde 
rum  redan 2005 står där ännu inget tempel. Kristna röster m ot
sätter sig uppförandet av det buddhistiska tem plet i byn, och 
m enar sig ha stoppat byggplanerna genom  bön. Vad som är u r
sprunget till m otståndet är ingen enkel fråga och i denna artikel 
kom m er jag endast beröra en liten del av problematiken: själva 
byggplatsens betydelse. M ånga gånger har religiösa konflikter 
grundat sig i en kam p om ett specifikt territorium  som uppfat
tas vara ett heligt geografiskt om råde.1 Lokala skrönor placerar 
både byns första och den tilltänkta andra kyrkan på Holmsele- 
bergets gamla sågkulle. Med denna artikel undersöker jag om 
det går att finna belägg för att Tempelberget en gång var vigt åt 
kyrkan.

Fredrikas första kyrka

Sommaren 1796 började Wiska kappellag att bearbeta marken 
inför grundläggningen av traktens första kyrka.2 De kom m an
de åren hjälptes 40 lokala bönder åt att bygga den träkyrka vid 
Viskasjön som används av församlingen än i dag. N am net Fred
rika tog m an i sam band m ed att Wiska kapellag blev upphöjt till 
pastorat 1799.3 Trots att själva kyrkan ansågs vara färdig redan



64 Oknytt 3-4/2013

1798 invigdes den inte förrän den 4 mars 1810.41 anslutning till 
kyrkan uppförde bönderna prästgård, kyrkstugor, handelsbo
dar och stallar. Kyrkstugorna fungerade främ st som övernatt- 
ningsrum  för de långväga gudstjänstbesökarna. Kyrkan hade 
ett stort upptagningsom råde och kyrkogång var obligatorisk 
trots stora avstånd och långa resvägar. N ärvaroplikten var ett 
band som knöt församlingsbon till den egna kyrkan.5

Från flera Fredrikabor har jag fått höra att den plats som 
var tänkt för kyrkan inte låg vid Viskasjön där kyrkan står i 
dag utan  på den plats på Holmseleberget som kallades Såg- 
ku llen f Almar Nilsson (1896-1980), en respekterad och histo
riskt intresserad lokalbo, berättade som svar på en frågelista 
om kyrkan 1974, att kyrkan inte bara planerades på "kullen" 
u tan också hade påbörjats på platsen. Läget beskrev han m er 
specifikt som väster om H olm selegårdarna där hällan är uppe 
i dagen. Enligt honom  ska det nedersta stockvarvet på kyrkan 
ha legat kvar på berget när hans äldre syskon var unga.7 Al
m ar Nilssons dotter Anna-M ärta Lindgren (f. 1926) har berät
tat att hon som liten blivit visad dessa ru ttnande stockar på 
Holmseleberget. I Boken om Wiska (1982) kan m an också läsa 
att Wiska kapellag förhandlade m ed Holm selebönderna om 
kyrkplats, och att om allt gått väl kunde kyrkan i dag ha stått 
vid Strinnholms gård.8 Enligt Alm ar Nilsson avbröt m an byg
get på berget då platsen låg för långt från vatten.9

Oscar Eriksson, kyrkoherde i Fredrika 1928-46, nedteckna
de en utförlig historia över kyrkan. Hans m anuskript, som 
går att läsa i m askinskrivet original på Folkrörelsearkivet i 
Västerbotten, publicerades i Västerbotten. Västerbottens hem
bygdsförenings årsbok 1932.10 Eriksson näm nde inte ett ord om 
ursprungliga förhandlingar m ed Holm selebönderna eller om 
något påbörjat kyrkbygge på berget. Eriksson var kyrkoherde 
under den period då Alm ar Nilsson visade sin dotter de u r
sprungliga stockarna till kyrkan på Holmseleberget. Varför 
näm nde inte kyrkoherden något om sägnen som placerar det
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a. Det geografiska om råde vilket om näm ns i artikeln som tänkt plats för 
Fredrikas första och andra kyrka.

b. Platsen på Holm seleberget där "hällan kom m er i dagen", vilket är en 
del av sågkullen. På denna plats planerar m an att uppföra ett thai
ländskt buddhisttem pel, m en redan idag står där två buddhistiska 
statyer.

c. Strinnholm s gård.
d. Villatempel för den thailändska buddhistiska föreningen.
e. Fredrika kyrka.

ursprungliga kyrkbygget på berget? Kanske lade han ingen 
vikt vid rykten och förlitade sig helt på kyrkoarkiven i sina 
egna efterforskningar.

Diskussioner kring kyrkans läge eller förhandlingar m ed 
H olm selebönderna om kyrkplatsen går inte att läsa i kyrkoar
kiven. Men det är också tydligt att alla handlingar inte är 
samlade i arkiven. Vid ett besök i källaren på Åsele försam 
lingshem  hittade jag ett dokum ent från 1798 som näm ner för
svunna protokoll från 1795 och 1796. Eftersom vissa doku
m ent saknades antecknade m an på nytt att Eric Ericsson den 
yngre överlåtit en fjärdedel av sitt kronobygge till prästbor
det. Ericssons m ark låg närm ast kyrkan, vilket passade som 
boställe för predikanten.11 Det är möjligt att även andra doku-
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m ent kring bildandet av Wiska kapellag 1795 har försvunnit.
Det geografiska om råde som pekas u t av bland andra Al- 

m ar Nilsson har också en nybyggarhistoria. Holmselebergets 
första bonde Elias Nilsson (1733-1820) bröt ursprungligen 
m ark i en svacka nedanför Holmsele 1768 m ed en gård norr 
om mellersta Brännsjön.12 Efter tolv svåra år m ed bland annat 
frostskador och förlorad sjömist fick han tillstånd att flytta 
upp på berget. H ustruns dödsruna 1814 berättar hur deras liv 
i fattigdom  byttes m ot en välbärgad tillvaro på Holmseleber- 
get.13 Enligt kyrkoarkiven hade inte Elias Nilsson någon sär
skild funktion i kyrkan, även om hans dödsruna beskriver ho
nom  som "from". Det finns inte heller några uppgifter om att 
han ska ha upplåtit m ark till kyrkan. De nybyggare som där
emot sålde eller bytte bort delar av sina åkrar på byn till 
prästbostället blev upptagna som kyrkvärdar.14 Elias Nilsson 
delade sin gård m ellan de två sönerna 1799 och pensionerade 
sig m ed avkastning från dem  båda.15

Fredrikas andra kyrka

Efter kyrkans invigning 1810 blir det lättare att följa Fredrika 
församlings utveckling genom både visitationsanteckningar 
och sockenstämmoprotokoll. Kyrkoherden Erik Anton Lindahl 
(1804-90) installerades 1854, vid samma tidpunkt som dom ka
pitlet poängterade att kyrkan hade blivit för liten.16 Pastoratet 
bestod av 874 försam lingsm edlem m ar sam tidigt som kyrkan 
bara hade plats för 350 personer. Enligt Visitationsprotokollen 
beslutade församlingen att bygga en ny kyrka och det fördes an
teckning om "förberedande åtgärder".17 Märta-Lisa Eriksson 
och Anna-Greta Karlsson skriver i boken Historiska glimtar från  
Fredrika (1999) att denna nya kyrka påbörjades någonstans på 
Holmsele.18 Å lderm an Kjell Nilsson i Fredrika berättar också 
att kyrkbygget var tänkt där Strinnholms gård ligger i dag, den
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plats vid Holm seleberget som tidigare pekats ut som den u r
sprungliga kyrkplatsen i byn. Nilsson tvivlar därem ot på att de 
ska ha kom mit så långt att de börjat bygga. H an m enar att det 
hade krävt att bönderna offrade tid under det viktiga som m ar
halvåret m ed skörd och djurskötsel.19 Det är viktigt att komma 
ihåg att det var bönderna själva som hade ansvar för att bygga 
och reparera både kyrka och prästboställe.20

Under visitation våren 1856 fördes anteckning om att beslu
tet om ny kyrka skjutits upp av församlingen.21 Två år senare 
skrev visitatorn att församlingen fått anstånd angående ny 
kyrka trots att kyrkan var för trång, och som m aren 1861 be
stäm de sig dom kapitlet till slut för att läm na frågan helt och 
hållet även om kyrkan ansågs vara otillräcklig.22 U nder dessa 
år vittnade inga andra handlingar om någon påbörjad g rund
läggning eller annan förberedelse för en ny kyrka. Socken- 
stäm m oprotokoll från 1858-60 visar i stället en ovilja hos bön
derna att lämna jordbruket för att bygga en ny väg som man 
planerade att bygga från kyrkan vid Viskasjön fram till Björna 
socken.23 Varför skulle bönderna bråka om en väg i socken
handlingarna, när inte ett ord näm ns om ännu ett kyrkbygge? 
Vid tiden då visitatorn m enar att församlingen beslutat om ny 
kyrka upprustade och utvidgade m an dessutom  begravnings
platsen vid Viskasjön. U nder följande visitationer nöjde m an 
sig från dom kapitlets sida m ed att påpeka kyrkans dåliga 
skick, och 1866, när en tredjedel av pastoratets invånare blev 
hänvisade till Bjurholm, Björna och Anundsjö, ansågs kyrkan 
inte längre vara för trång.24 Den var därem ot fallfärdig, och 
trots upprepade påtryckningar genomfördes inga reparatio
ner. Efter att beslutet tagits 1864 om nytt brädfoder, m ålning 
och tillbyggnad tog det två år innan församlingen införskaffa
de m aterial.25 U nder Visitationen 1868 fördes sedan anteck
ningar om att jägeristaten beslagtagit virket.26 N är visitator 
1870 uppm anade församlingen att skaffa fram nytt virke, sade 
sockenm annen i stället att de önskade vänta till dess att frå
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gan om det beslagtagna virket blivit avgjort. Visitator gjorde 
då tydligt att det kan gå så långt att kyrkan inte längre kunde 
repareras och att församlingen då skulle få stå för kostnaden 
att bygga en ny kyrka.27 Det tog några år till, m en 1873 fann 
visitator kyrkan vara i "gott och prydligt skick".28 Kyrkan 
hade då fått nytt brädfoder och fasaden hade m ålats.29 Beho
vet av nytt brädfoder påpekades redan 1861. Att det tog 12 år 
innan församlingen genomförde reparationer på kyrkan, trots 
envisa påtryckningar från dom kapitlet, visar åter att bönder
na i Fredrika socken inte ansåg sig ha tid m ed kyrkan. Inte 
förrän visitator i princip hotade m ed att riva kyrkan blev re
parationerna utförda. M en det är också möjligt att bönderna 
ansåg att frågan om en ny större kyrka inte var avgjord när 
reparationerna av den befintliga kyrkan kom på tal. Varför re
parera den gamla om de ändå måste bygga en ny inom några 
år? Trots att dom kapitlet gick ifrån kravet om en ny kyrka i 
sam band m ed att de påpekade behovet av reparationer är det 
mycket möjligt att bönderna valde att vänta och se. Men när 
församlingen krym pte m ed en tredjedel 1866 borde frågan ha 
varit utredd. Jag kan därför inte se att en eventuell osäkerhet 
om kyrkans fram tid kan förklara oviljan att påbörja reparatio
nerna. Det är mer troligt att bönderna helt enkelt hade fullt 
upp m ed sitt eget jordbruk och därför försökte undvika större 
åtaganden när det gällde kyrkan.

Även om jag bedöm er det som orimligt att den nya kyrkan 
verkligen påbörjades var behovet av en större kyrka högst 
verkligt: dom kapitlet ansåg att församlingsborna skulle ha en 
rimlig chans att få plats i sin egen kyrka. N ärvaroplikt enligt 
kyrkolagen och förbud att besöka en grannsockenkyrka u n 
der den obligatoriska söndagsgudstjänsten ställde problem et 
på sin spets. Blev detta en bidragande orsak till att en tredje
del av Fredrika socken dirigerades till andra församlingar 
1866?30 Enligt Visitationsprotokollen fanns det under åren 
1854-56 planer på att bygga en ny kyrka. Frågan är om Holm-
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seleberget kom på tal när m an planerade för den nya kyrkans 
läge.

Vid den här tiden slingrade sig kyrkstigen från Lögda över 
Holmseleberget på sin väg m ot kyrkan nere på byn vid Viska
sjön. Det är inte omöjligt att läget vid Fredrikas högsta plats 
på Holmsele ursprungligen betraktades som en idealisk kyrk- 
plats, m ed god åkerm ark för prästbostället och kyrkbyn i 
slänten nedanför Fristad.31 Men då kyrkan byggdes nere vid 
Viskasjön uppfördes också resten av kyrkbyn där m ed präst
gård, kyrkstugor, stallar och handelsbodar. Kyrkan var vid 
den här tiden socknens centrum  som samlade invånarna vid 
en och samm a plats varje vecka: fattig som rik, gam m al som 
ung, var bunden av närvaroplikten. Det är inte sannolikt att 
m an tänkte bygga den nya kyrkan en timmes gångväg från 
kyrkbyn, uppe på berget. Det centrum  som byggts upp  kring 
kyrkan hade då kollapsat. A tt bönderna skulle flytta inte bara 
stallarna u tan också handelsbodar, kyrkstugor och prästbo
ställe upp  på berget är högst otroligt. Kyrkstugorna hade flyt
tats en gång på 1840-talet från vad som kan ha varit sum pig 
m ark till torr fast m ark söder om kyrkan.32 Men jag finner 
inget som skulle kunna motivera flytten av en hel kyrkby fle
ra kilometer upp på Holmseleberget. Det är mer troligt att det 
diskuterades en om byggnation av den befintliga träkyrkan 
vid Viskasjön. Kanske är det denna utbyggnad som det talas 
om i visitationsprotokollet från 1861?

Vad är det då för stockar som enligt vittnen ska ha legat på 
Holmsele? Som m arkförberedelse för det planerade buddhist- 
tem plet på Holmseleberget sprängde m an år 2006 bort en stor 
del av berghällan. Inga arkeologiska utgrävningar eller speci
ella undersökningar av platsen genomfördes innan m arkfö
rändringarna. Inte heller undersöktes om rådet under arbetet 
m ed den nya vägen fram till tem pelplatsen.33 M en även om 
om rådet hade läm nats orört hade det antagligen inte varit 
mycket kvar av stockar som läm nats i väder och vind på ber



70 Oknytt 3-4/2013

get sedan 1790-talet.34 Då platsen hörde till Elias Nilssons kro- 
nobygge kan virket ha varit äm nat för mycket annat än till 
kyrkan. En möjlighet är att det var efterlämningar från Elias 
Nilssons gård nere vid älven och som sonen Olov flyttade 
upp på berget 1804 och byggde om till en hel korsbyggnad.35 
Kanske blev några stockar över, läm nade på Holmseleberget 
där hällan kom m er i dagen? Olov dog 1806 endast 38 år gam 
mal. Kanske blev stockarna bortglöm da på grund av hans 
plötsliga bortgång? Var stockarna delar av det beslagtagna 
virket till kyrkans reparationer? Mer troligt är att det bara var 
några bortglöm da stockar från ett senare datum  som har 
kommit att förknippas m ed sägnen om kyrkan på berget. När 
jag diskuterar frågan m ed antikvarier på Västerbottens m u
seum  får jag också höra att okända kyrkor ofta tros finnas på 
platser där m an sedan bara finner gamla husgrunder.

Helig mark på Tempelberget

Att kyrkan en gång grundlädes på Tempelberget är en sägen 
som jag inte har lyckats finna några belägg för. Det är möjligt att 
Wiska kapellag diskuterat platsen utan  att det läm nat spår i ar
kiven, m en det är inte troligt att de påbörjade byggnationen på 
Elias Nilssons m ark innan ett beslut var fattat och styrkt av kyr
kan. Det är heller inte troligt att bönderna i hemlighet, u tan vi- 
sitatorns kännedom , skulle ha börjat bygga en ny kyrka på 
1850-talet. Platsen har därför sannolikt aldrig varit vigd åt kyr
kan. Även om det geografiska om rådet hade varit aktuellt för en 
kyrka, betraktas inte platsen som helig m ark förrän kyrkan står 
klar och därefter blivit invigd av biskopen.36 Thailändare duka
de upp  ett offerbord på Holmseleberget kvällen före den cere
moniella byggstarten 2005 av det buddhistiska tem plet för att 
blidka underjordens och him m elens andar. Men den svenska 
kyrkan har inga ritualer som helgar en m ark innan m an börjar
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grundläggningen av en kyrka. Mina undersökningar i arkiven 
besvarar inte frågan vad som i dag m otiverar ett kristet m ot
stånd till det buddhistiska tem plet i byn. Däremot visar de att 
det inte är rim ligt att betrakta det geografiska om rådet på 
Holmsele som helgad m ark vigd åt kyrkan.

På Tempelberget står i dag två thailändska statyer: en före
ställer den legendariska buddhistm unken Luang Phor Tuad 
sittande i m editationsställning och den andra gestaltar en gå
ende Buddha som argum enterar för sin lära. Några hundra 
m eter från kullen har den buddhistiska föreningen etablerat 
ett tempel i en gamm al Västerbottensgård och nyligen inrett 
en tempelsal i den närliggande ladugården. De två inneboen
de m unkarna sörjer för det buddhistiska årets ceremonier och 
ritualer och har m ottagning för N orrlands asiatiska buddhis- 
ter. M ed uppförandet av Europas största buddhisttem pel på 
Fredrika Tempelberg hoppas abboten Phra M aha Boonthin 
Taosiri att skapa ett nav för Europas m issionerande buddhist- 
m unkar och samla buddhister från hela världen.37 U nder ja
nuari 2013 läm nade den buddhistiska föreningen in bygglovs- 
ansökan till tem plet som de planerar att inviga under Umeås 
kulturhuvudstadsår 2014.38 Det blev ingen kyrka på berget, 
m en efter 200 år kan thailändska buddhister förvandla plat
sen till ett religiöst centrum  i byn.

Noter
1 Tomas Lindgren, "Religion och våld- exempel från Indonesien" i 

Valerie DeMarinis, Owe W ikström & Ö nver Cetrez (red.), Inspiration 
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rätt att inviga en kyrka om den inte är försedd m ed prästboställe.

5 Bergström, s. 12. Ett besök i grannsockens kyrka räknades inte som 
uppfylld  närvaroplikt.

6 Flertalet Fredrikabor jag talat m ed under m ina fältarbeten i Fredrika 
berättar att kyrkan var tänkt på tem pelberget 2009/2012.

7 ULMA 29395:1. Landsmåls- och Folkmirtnesarkivet Uppsala (ULMA). 
Svar av Almar Nilsson på frågelista M 107, 11.10.1974.

8 Boken om Wiska, 1982. Strinnholm s gård är den fastighet som i dag 
står närm ast det buddhistiska tem pelom rådet på Holmseleberget 
(som num era kallas Tempelberget).
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35 Boken om Wiska, s. 16.
36 Nils-Arvid Bringéus, Den kyrkliga seden, Stockholm 2005, s. 12.
37 Peter Selander, "Buddharam a-tem plet Fredrika. Thailändare bygger 

Europas största buddhisttem pel i södra Lappland". O publicerad 
kandidatuppsats i religionshistoria vid Umeå universitet, Umeå 
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38 Jan Johansson, "Buddhisttem plet krym per -  när det väl blir verklig
het" i Västerbottens-Kuriren 16.1.2013: <w w w .vk.se/780526/budd- 
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STAFFAN LUNDMARK

Tryggve Sköld och 
Kensingtonstenen

Den 14 juni 2012 höll professor em eritus Tryggve Sköld ett före
drag betitlat "Kensingtonstenen -  fortsatt en gåta" vid den inter
nationella konferensen Vardagligt skriftbruk -  igår, idag och imorgon 
som arrangerades vid Institutionen för språkstudier vid Umeå 
universitet. Vid tiden för konferensen var Tryggve 89 år gam m al 
och föredraget skulle bli hans allra sista. Som Lars-Erik Edlund 
skriver i sitt m innesord över Tryggve i inledningen av detta num 
mer av O knytt, var Tryggve m ycket aktiv under hela sin em eritus- 
tid, och konferensföredraget visar att han var aktiv ända in i det 
sista. H ans föredragsm anus publiceras postum t i detta num m er av 
O knytt och föregås här av en sam m anfattning av Tryggves forsk
ning kring Kensingtonstenen, författad av Staffan Lundm ark, 
forskningsarkivarie vid Dialekt-, ortnam ns- och folkm innesarkivet 
i Umeå (DAUM).

Susanne Haugen, redaktör

Ar 2004 blev ett livligt år på Dialekt-, ortnam ns- och folkminne
sarkivet i Umeå (DAUM). Tryggve Sköld hade intresserat sig för 
ett gam m alt handskrivet blad. Det fanns m ed i ett personarkiv 
efter skräddaren Edw ard Larsson, bördig från Dala-Floda och 
verksam  på flera platser i landet, bland annat i Umeå under 
1890-talet. Tack vare Edw ards sondotter Ilona Riesz hade fa- 
miljearkivet donerats till DAUM.

Bladet, eller rättare sagt bladen -  eftersom Edw ards äldre 
bror, Carl Emil, hade skrivit ett likadant -  innehåller några 
olika alfabet. Bladen visar den gamla tyska skrivstilen, väl
känt av alla släktforskare, två olika runalfabet samt chiffer- 
tecken i form av vinklar, fyrkanter och prickar avsedda för
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hemliga m eddelanden. En underlig uppsättning siffertecken 
finns också med.

N är jag började sortera det omfångsrika m aterialet efter Ed
w ard Larsson väcktes min nyfikenhet av bladen m ed runor. 
Det ena runalfabetet innehåller tecken som jag aldrig hade 
sett förut. Efter en resultatlös jakt i runlitteraturen lade jag ut 
kopior på DAUM:s fikabord -  där har näm ligen m ånga gåtor 
fått sin lösning.

Tryggve började berätta barndom sm innen när han såg bla
den. Chiffret längst ned på papperet hade han använt tillsam
m ans m ed sina kamrater. Tryggve ville gärna beskriva de här 
bladen i DAUM -Katta, arkivets oregelbundet utkom m ande 
publikation.

Innan det var dags att trycka DAUM -Katta råkade Tryggve 
lyssna på ett radioprogram  som handlade om en utställning 
på Historiska m useet i Stockholm. Där kunde m an se en 
m ärklig runsten, funnen i M innesota år 1898 av farm aren Olof 
Ohm an, eller Ohman som han stavade sitt nam n i det nya lan
det. Stenen hade hittats insnärjd i rötterna av ett träd. Texten 
handlade om "8 göter ok 22 norrm en" på en dram atisk färd år 
1362. Runstenen blev ganska snart efter fyndet en sensation 
och gav upphov till en intensiv debatt. Var stenen över 500 år 
gam m al eller var den ett bedrägeri? USA ligger långt bortom  
runstenarnas norm ala spridningsom råde, m en eftersom ste
nen hittades i ett om råde fyllt av skandinaver blev O hm an 
och m änniskor i hans om givning m isstänkta som förfalskare.

Frågan om Kensingtonstenens äkthet

Förespråkare för äktheten hos runstenen -  som kom att kallas 
Kensingtonstenen -  fick emellertid m ånga anhängare, särskilt 
b land skandinaver som nu ansåg sig ha bevis för att nordbor 
hade utforskat Amerika långt före Colum bus färd över A tlan
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ten. Och det var bland annat som ett exempel på hur historiska 
föremål kan användas som identitetsskapare som runstenen 
fanns utställd på Historiska museet, inlånad från The Rune- 
stone M useum  i Alexandria, Minnesota. I radioprogram m et, 
som Tryggve kom att lyssna på, beskrevs utställningen och pro
blem atiken runt stenen -  något som Tryggve kände igen -  han 
hade hört berättas om runstenen under ett föredrag vid nordis
ka seminariet i U ppsala om kring år 1950. I radioprogram m et 
fick han höra en beskrivning av Kensingtonstenens annorlunda 
runor och underliga siffertecken. Beskrivningen stäm de bra 
m ed det som Tryggve hade framför sig på bladen från DAUM. 
Tryggve agerade nu  snabbt. H an bad professor Evert Baudou, 
som hade ärende till Historiska museet, att plocka med sig in
form ationsmaterial från utställningen. Tryggve fick nu svart på 
vitt att det här var något riktigt spännande att gå vidare med. 
Den grundlige Tryggve reste sedan tillsamm ans m ed hustru  
Nina till Stockholm och granskade stenen på plats. Därefter 
skrev han den artikel som förde DAUM:s runor in i en högaktu
ell och het debatt.

Bröderna Larssons runblad var daterade 1883 och 1885, 
alltså under årtiondet innan runstenen hittades på Ohm ans 
farm i Kensington år 1898. Möjligheten fanns alltså att "Lars- 
sonrunorna" var kända bland skandinaver i M innesota och 
att dessa runor var förlaga till Kensingtonstenens underliga 
tecken. Tryggves artikel väckte stor uppståndelse. I USA upp 
m ärksam m ades Tryggves fynd bland annat som "The smo
king gun in Umeå". Svenska m edier rapporterade om "fyndet 
[som] låg och drällde på fikabordet". Runearkivet i Oslo redo
visar löpande alla nya fynd av runinskrifter i publikationen 
N ytt om runer. Runorna hos DAUM beskrevs som årets stora 
fynd, trots alla fynd av forntida runinskrifter. Den segslitna 
debatten såg nu u t att få ett slut, i alla fall enligt stenens kriti
ker som nu kunde beskriva Tryggves fynd som den sista spi
ken i kistan för "världens m est beröm da runsten".
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Tryggve Sköld i läsesalen. Foto: Dialekt-, ortnam ns- och folkminnesarki- 
vet i Umeå (DAUM).

Tolkningar av Kensingtonstenens språk

Tryggve deltog i ett möte mellan kritiker av stenens autenticitet 
och förespråkare för dess äkthet. Något som gladde honom  
mycket var att få träffa en ättling till Olof O hm an och för honom  
förklara att Olof O hm an inte var den som hade form ulerat 
Kensingtonstenens text. Författaren av stenens text var enligt 
Tryggve en talare av den norska som Tryggve själv hade upp 
levt en gång i tiden, och O hm an var från Hälsingland. Detta u t
talande från Tryggve blev till stor lättnad för Ohm ans ättlingar. 
Sorgliga konsekvenser hade följt av förfalskningsanklagelserna 
m ot Olof Ohman. Inspirationskällor till texten har sökts i böcker
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som har tillhört Ohm an och hans språkanvändning i brev har 
undersökts. Han har hela tiden fått stå som huvudm isstänkt.

I DAUM -Katta  2005 redovisar Tryggve sina rön angående 
Kensingtonstenens språk. Artikeln bygger på ett mycket 
grundligt arbete och jag hoppas att den kom m er att få ökad 
uppm ärksam het under den fortsatta debatten.

En av de forskare som mer ingående har intresserat sig för 
debatten kring Kensingtonstenen är arkeologen och författa
ren Mats G. Larsson. I artikeln "Vem ristade Kensingtonste
nen" i Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Årsbok 
2010 redovisar han likheter i stavning mellan O hm ans brev 
och det som kan läsas på Kensingtonstenen. Han beskriver 
också hur m an kan hitta ett dolt budskap i stenens text. Med 
hjälp av de olika talangivelserna på runstenen har Mats G. 
Larsson räknat sig fram till ett antal ord som tillsamm ans bil
dar ett m eddelande som enligt Mats G. Larsson avslöjar O h
man. Larsson riktar också uppm ärksam het m ot att Kensing
tonstenens runa för bokstaven Ö innehåller ett litet tecken 
som liknar det vanliga runtecknet för bokstaven n. Detta lik
nas vid en förkortning: Ö-n, dvs. Öhman, som dessutom  kom 
från en plats i H älsingland vid nam n Ön.

Tryggve ryckte återigen ut till Olof Ohm ans försvar. Med 
utgångspunkt i Mats G. Larssons ovan näm nda artikel i Saga 
och sed förtydligade han i DAUM -Katta  2011 sin ståndpunkt 
att Kensingtonstenen visar på norska språkformer. Tryggve 
hade flera olika forskningsprojekt på gång sam tidigt -  ibland 
sade han att "nu får det vara bra m ed den här stenen" -  m en 
han kunde aldrig läm na det här mysteriet!

Kensingtonstenen engagerar m änniskor runt om i världen, 
men diskussionen om detaljerna i runstenens språk är svår
tillgänglig för de flesta utanför Skandinavien, av språkliga 
skäl. Men något som starkt engagerar, och där fler kan vara 
delaktiga, är frågan om vad stenen representerar. I vilket 
sam m anhang har den skapats? Den har trots sin inristade da
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tering, särskilt i USA, förknippats m ed vikingar eller vikinga- 
liknande sjöfarare.

Mysteriet med runorna -  ett chiffer?

Men att Tryggve uppm ärksam m ade runbladen från Dala-Floda 
bidrog starkt till en förändrad syn på stenens kulturella u r
sprung. I sin första artikel uttryckte Tryggve en idé om att de här 
runorna och chiffret på samma blad kunde ha använts för hem 
liga m eddelanden bland exempelvis hantverkargesäller -  Ed
w ard Larsson var skräddare. Chiffret längst ned på bröderna 
Larssons blad är välkänt och kan spåras hundratals år tillbaka. 
Teckenuppsättningen går bland annat under benäm ningen/n- 
murarchiffret, vilket nog har bidragit till att förstärka mystiken. 
Runorna från Dala-Floda anses nu  av en del förespråkare för 
stenens äkthet som hörande till en dold verksam het, en skriftlig 
tradition som i hem lighet har förts vidare alltsedan m edeltiden 
och som nu har dykt upp i form av avskrifterna utförda av brö
derna Larsson. En av runorna har rönt stor uppm ärksam het: ru
nan för bokstaven a, ett kryss m ed en liten pigg från övre högra 
armen. Den ses som identisk m ed det tecken som Christoffer 
Colum bus använde för ch, sam t inte m inst viktigt -  en inskrip
tion i Roselyn Chapel, Skottland. Romanen och filmen Da Vinci- 
koden slutar m ed scener därifrån. Runorna från Dala-Floda in
går nu  i bevisföringen för att tem pelriddare kunde ha varit 
verksam m a i Nordam erika under 1300-talet. Denna teori har 
bland annat uppm ärksam m ats av History Channel i USA i do
kum entären Holy Grail in America.

Ett roat leende var den typiska kom m entaren från Tryggve 
när jag vid fikabordet rapporterade om alla m ärkliga teorier. 
N är det gällde Kensingtonstenen var det främ st den språkliga 
analysen som intresserade honom. H an tyckte om det här 
m ysteriet, och jag upplevde att han uppskattade Kensington-
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stenen som ett fint stenarbete eller ett väl utfört skämt, en 
bluff som hade fått folk att jobba i över 100 år, inklusive han 
själv.

Tryggves uppm ärksam m ande av runbladen på DAUM:s fi
kabord, kopplingen till Kensingtonstenen och därefter hans 
intensiva arbete m ed Kensingtonstenens språk, kom även att 
resultera i att DAUM fick ännu ett arbetsområde. Kensington
stenen är ett m ysterium , m en därtill har även runbladen från 
Dala-Floda blivit till ett m ysterium  som engagerar vår om 
värld.

Kensingtonstenen blev äm net för Tryggves sista föreläsning 
vid Umeå universitet. I den här efterföljande artikeln återges 
hans föredragsm anus i redigerad form, m en m anuset ska inte 
ses som en färdig artikel. Tryggve ger här bland annat sin syn 
på språkexempel som Mats G. Larsson har häm tat ur Olof 
Ohm ans brev.

*

Här följer några lästips som kom plem ent till Tryggves littera
turförteckning:

N ytt om runer. Meldingsblad om runeforskning. 2004:19 (pubi. 2006). Rune- 
arkivet. Kulturhistorisk m useum , Oslo Universitet. (Publikationen 
finns även elektroniskt tillgänglig:
<w w w .arild-hauge.com /N ytt_om _R uner/N oR 19.pdf>. Förutom  att 
Carl Emil Larssons runblad pryder publikationens om slag och att re
daktören, professor James Knirk, i sin inledning fram håller fyndets 
stora värde, skriver också professor H enrik Williams, U ppsala univer
sitet, om sam m anhangen kring utställningen på H istoriska museet. 
H an beskriver också fyndet av Larssonrunorna och kopplingen till 
K ensingtonstenen. )

Larsson, M ats G., Kensington 1898. Runfyndet som gäckade Världen, Stock
holm  2012. (Här beskriver Mats G. Larsson den m er än hundraåriga 
debatten sam t redogör för Kensingtonstenens historia från upptäck
ten till i dag. H an presenterar också sin egen lösning på daterings-

http://www.arild-hauge.com/Nytt_om_Runer/NoR19.pdf
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problemet. Enligt denna teori form ulerades stenens text under det 
sena 1800-talet.)

Nielsen, Richard & Wolter, Scott F., The Kensington Runestone: Compelling 
N ew  Evidence, 2005. (Ett centralt verk inom den teoribildning som häv
dar att Kensingtonstenen är m edeltida sam t att den är bärare av ett i 
texten dolt budskap.)

Trygge Skölds publiceringar om K ensingtonstenen i D AU M -Katta  (även
elektroniskt tillgänglig: <w w w .sprakradet.se/1195>):

"Edw ard Larssons alfabet" i DAU M -Katta  2003, s. 5-6.
"Edw ard Larssons alfabet och Kensingtonstenens" i D AU M -Katta  2003, 

s. 7-11.
"K ensingtonstenens språk" i D AU M -Katta  2005, s. 5-12.
"M er om dalrunor i M innesota" i D AU M -Katta  2007, s. 5-6.
"D iskussionen om Kensingtonstenen går vidare" i D AU M -Katta  2011, 

s. 25.

http://www.sprakradet.se/1195


TRYGGVE SKÖLD

Kensingtonstenen -  fortfarande 
en gåta

År 1898 fann m an i Kensington i M innesota en sten m ed en in
skrift som var ristad m ed ett m ystiskt slags runor. M an lyckades 
tolka stenen och kom fram till att det var fråga om ett slags dal
runor.

Texten angav att 8 göter och 22 norrm än hade varit där i 
Kensington år 1362. Några am erikaner trodde att stenen var 
äkta, m en norska och svenska runologer har visat att den är 
falsk. U nder hösten 2003 ställdes stenen ut på Historiska m u
seet i Stockholm. Den hade lånats in från USA för en tillfällig 
utställning. Am erikanska företrädare för stenens äkthet kom 
till Sverige bland annat för att i debatt m öta svenska forskare.

Ungefär sam tidigt hade Staffan Lundm ark på DAUM visat 
mig några papper m ed egendomliga dalrunor. H an hade räd
dat Edw ard Larssons kvarlåtenskap, och i botten på en kar
tong fanns bröderna Larssons alfabet m ed bland annat de 
egendomliga runorna.

Jag hörde i radio ett föredrag om K ensingtonrunorna som 
gjorde att jag spetsade öronen, för det lät som om det var 
samma runor som på bröderna Larssons papper. Jag for till 
Stockholm för att kontrollera, och fann att det var samma 
slags runor på stenen som på bröderna Larssons pappersark.

Detta i all korthet. Den som är intresserad av den senaste 
utvecklingen på om rådet hänvisas till Staffan Lundm arks ar
tikel i DAUM -Katta  2011.



Oknytt 3-4/2013 85

Det är huvudsakligen tre problem  som återstår att lösa be
träffande stenen:

1. Vem som skrev "kladden", det vill säga förlagan, som se
dan överfördes till runor.

2. Vem som överförde den texten till runor.
3. Vem som högg in runorna i stenen.

Jag skall här koncentrera mig på frågan om vem som skrev 
texten på förlagan som skulle överföras till runor. Några for
skare har velat hävda att Olof Ö hm an var den som författade 
den text som ristades in på stenen. Erik W ahlgren (1958) u t
trycker sig mycket försiktigt, m en det är ingen tvekan om att 
Olof Ö hm an är hans huvudm isstänkte (se vidare Biegen 
1968). Mats G. Larsson (2010) hävdar rakt fram att det var Ö h
m an som skrev texten till stenen.

Det är allm änt erkänt att texten på stenen innehåller inslag 
av engelska och av något slags gam m alt nordiskt språk. 
H uvudfrågan är om det grundläggande språket är norska el
ler svenska. Tidigare forskare har ansett att det är fråga om 
svenska, m en jag har sökt visa att det är fråga om norska 
(Sköld 2005, 2011).

Vokalerna e/i, e/ii och o/å i förlagan

e/i: W ahlgren hävdar att ve för ved är typisk svensk fonetisk stav
ning, m en den regelrätta svenska stavningen är vid -  och den 
norska ved. Larsson visar att Ö hm an -  det vill säga den som 
Larsson tror har skrivit förlagan -  är osäker på ord m ed e/i, men 
det är väl m etodiskt riktigare att anta att det är ett rättstavat 
norskt ved än en eventuell felstavning hos Öhman. Larsson vill 
också se en felstavning när stenen har i i skip. Svenskan har ju 
här skepp, m edan m odern norska har skip och äldre norska (s.k.
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riksmål, det dansk-norska skriftspråket före 1929) liksom dan
skan har skib. Varför anta en felstavning i svenskan, när texten 
stäm m er m ed norskan?

e/ä: Larsson påpekar att Ö hm an har svårt att alltid skilja på 
e och ä. H an skriver exempelvis allmenhet och detta skulle för
klara e i norrmen 'norrm än'. Äldre norska har här nordmænd 
(jfr Wahlgren) och m odern norska nordmenn (med stum t d).

o/å: Larsson påpekar att Ö hm an inte alltid kan skriva o och 
å på rätt sätt, det vill säga enligt svenska normer, exempelvis i 
holler 'håller', innehöll 'innehåll', påst 'post' och blått 'blott'. 
Detta skulle förklara varför Ö hm an skriver vore som ju på 
svenska stavas våra. Varför föredra en tänkt felskrivning fram 
för en regelrätt form i norskan? Ett särskilt problem är att det 
inte tycks ha funnits någon runa för å-ljudet, även om de 
svenska bröderna Larssons runalfabet har ett sådant. Men 
bristen på ett tecken för å kan förklaras med att norskan inte 
hade bokstaven å, u tan å-ljudet skrevs m ed två a, det vill 
säga aa.

Konsonanter, morfologi och saknade runtecken

Larsson påpekar att Ö hm an skriver kort konsonant i fan  för 
fann. Den vanliga form en i äldre norska är fant, m en det finns 
norska varianter p å fa n n  (se Sköld 2005). Larsson näm ner for
m en fan  i sam band m ed påpekandet att Ö hm an inte alltid kan 
skilja m ellan lång och kort konsonant. Och stenen tecknar i regel 
inte lång konsonant. M en äldre norska har ofta en konsonant 
där svenskan har två. Larsson tar konjunktionen at som exem
pel på att Öhm an skriver m ed en konsonant i stället för två. 
Emellertid är det så att m an i norskan regelrätt skriver at m ed 
ett t.

Ett problem  som har sysselsatt forskarna är verbens singu- 
larform efter p luralt subjekt (se Wahlgren, Larsson, Sköld



Oknytt 3-4/2013 87

2011). Larsson har funnit singularform er efter pluralt subjekt i 
Öhm ans brev, m en inte konsekvent. N u är det emellertid så 
att norskan efter 1860-talet införde singularform er av verbet.

Det är två tecken som saknas på stenen: för j  och å. Bröder
na Larssons blad saknar j. Orsaken till detta är att i och j  en 
gång användes om växlande och därför registrerades bara i (se 
mera härom  i Sköld 2005). H ur gör då ristaren när han saknar 
j? H an uteläm nar det, vilket leder till att det norska hjem blir 
hem, det vill säga så som ordet ser u t som svenska. Avsakna
den av j  kan också förklara varför det svenska läger finns på 
stenen. Om m an uteläm nar j  i det norska lejr blir det 1er, en 
form som lätt kunde m issuppfattas. För att undvika missför
stånd sätter den förm odligen svenske runristaren in det 
svenska ordet läger i stället. Ett annat problem  är ordet rise. 
Förmodligen har det i förlagan stått rejse som i äldre norska. 
Om  m an tar bort j  får m an ett rese. Textens rise kan bero på an
passning till engelskan.

Den andra runan som saknas på stenen är runan för å-lju- 
det, vilken emellertid finns på bröderna Larssons papper. Det
ta kan förklaras av att Å-ljudet i äldre norska skrevs åå, som 
har näm nts ovan. Runristaren löser problem et m ed att ersätta 
aa m ed o, alltså oo. M en det går inte alltid så bra att ersätta aa 
m ed o: skulle m an ersätta på detta vis i ordet år skulle det bli 
or. Runristaren har då ersatt det sista a i aar m ed ett h, alltså 
ahr. Detta h har han funnit i en översikt i svensk språkhistoria, 
näm ligen Carl Rosanders Den kunskapsrike skolmästaren (1857- 
1964).

Ord- och frasnivån

Opdagelse är ett norskt ord. Att förklara det som ett norskt lån
ord i en svensk text är ju principiellt felaktigt om m an vill under
söka om texten är norsk eller svensk.
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En fras som förorsakat m ycken diskussion är fräelse af illy. 
W ahlgren uttrycker sig lite kryptiskt. Efter att ha konstaterat 
att orden är kända från Telemark tillägger han: "Is it merely a 
coincidence that Olof Ö hm an's im m idiate neighbor Nils Fla- 
ten- [...] was from Telemark?". Men underm eningen är tydlig: 
Det är Ö hm an och inte Flaten som har skrivit texten. Då utgår 
m an från det som skulle bevisas.

Min konklusion blir alltså att texten till runristningens för
laga är skriven på norska och att den som skrivit texten m ed 
all sannolikhet är Nils Flaten. Det återstår att lösa frågan om 
vem som förde över kladdens text till runor och vem eller vil
ka som högg in runorna. Men det är en annan historia.

Käll- och litteraturförteckning
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Recensioner

M ats Torm od. Till en berättelse om 
tröst. Eyvind Johnson omläst. A tlan 
tis 2012. 415 sidor. Illu stre rad  av 
M ats Torm od.

E yvind  Johnson  föddes å r 1900 i 
B jörkelund som  i d ag  är en  s ta d s
del i Boden. U ppvuxen  i N o rrlan d  
u n d e r enkla fö rhå llanden  skaffade 
sig Johnson  sin  b ild n in g  själv och 
är så ledes en  så kallad  au tod idak t. 
Johnsons om fattan d e  fö rfattarskap  
bes tår b lan d  an n a t av  noveller, ro 
maner, artiklar och recensioner. För
u to m  skön litte rär fö rfattare och 
kritiker v ar h an  en  sam hällsde
b a ttö r allt från  u n g d o m en s dag a r 
i d e t ungsocialistiska förbundet. 
H an  sp en d erad e  m ånga  år p å  kon 
tin en ten  och kom  så sm ån ingom  
att läm na fa ttigdom en  för en p la ts  
på  parnassen . Johnson  blev  filo
sofie h ed e rsd o k to r v id  G öteborgs 
högskola 1953, invald  i Svenska 
A kadem ien  1957, och 1974 em ot- 
tog  h a n  nobelp rise t i litte ra tu r till
sam m ans m ed  H arry  M artinson. 
Johnson  d o g  1976.

Johnsons tex ter och levnad  h ar 
in tresserat m ånga läsare, k ritiker 
och forskare, och h a n  fo rtsä tter a tt 
väcka intresse. A r 2012 d isp u te ra 
de M ats Torm od i litte ra tu rv e ten 
skap  v id  U m eå un iversite t p å  den

över 400 sidor långa d o k to rsav 
h an d lin g en  Till en berättelse om 
tröst. Eyvind Johnson omläst. Tor
m od  ta r sp järn  m o t d en  tid igare  
fo rskn ingen  k ring  Johnsons förfat
ta rskap  d ä r  m an  i hög  g rad  foku
sera t p å  b e rä tta rtek n ik  -  hur John
son  säger n åg o t i stället för vad han  
säger -  och n ä r  m an  fokusera t p å  
vad h a r d e t gällt d e t hö g stäm d a 
och d e t un iversella , "d e t evigt 
å te rk o m m an d e i m änn iskans v ill
kor" (s. 48). I den  e tab lerade b il
den  av  fö rfa ttarskape t h a r de t 
sam m anhållna , d e t e fte rtänksam 
m a och d e t pålästa  fram hållits. 
Torm od m en ar inte a tt b ild en  n ö d 
vän d ig tv is  ä r  felaktig, u ta n  snarare  
a tt d en  beh ö v er kom pletteras:

D et fram stå r som  n ö d v än d ig t 
att g ranska  ok larhe terna och 
d isharm on ierna , a tt tillåta sig se 
anom alierna i d e t p o le rad e  p o r t
rä tte t av  o lym piern . A tt lyfta 
fram , a tt accep tera skönhe ts
fläckarna och skevheterna . Inse 
att de  in te bara  tillhör b ilden , 
in te b ara  ä r g rum s, u ta n  a tt de 
också sk ap ar den. (S. 20.)

A vhand lingens syfte ä r a tt 
"b redda , u tv id g a  och försöka pro- 
b lem atisera  b ild en  av  Johnson" 
och a tt v id g a  "fo rm u le ringen  av
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Johnsons tem a" (s. 21). D etta gör 
Torm od genom  att u n dersöka  
b åd e  m otiv  och texter som  tid igare 
ignorerats. Torm od söker efter d e t 
b o rtg lö m d a eller u n d an trä n g d a , 
d e t såriga, svåra och orena. H an  
u n d ersö k e r brev, tid iga  rom aner, 
artiklar, opub licerade  m a n u sk rip t 
och d agstidn ingsnove lle r som  säl
lan  u p p m ärk sam m as v ad  gäller 
Johnsons fö rfattarskap . I dessa tex
te r finner Torm od m otiv  som  går 
igenom  hela fö rfa ttarskapet, även  i 
de  "s to ra" rom anerna . Som  läsare 
får vi följa m ed  på sp ä n n an d e  re
dogörelser av  m otiv  såsom  själv
förakt, svek, u ts tö tthe t, d e t över
g ivna barne t, självm ord, flykt, n ä r
h e t m än  em ellan  sam t b ilde r av 
kv inno r och sexualitet.

Johnsons kv in n o sk ild rin g ar får, 
m ed  all rätt, s to rt u try m m e i Tor- 
m ods avhand ling . H an  frågar sig 
h u r  m an  kan  förstå Johnsons 
" s ta rk t negativa  kv innob ilder"  
(s. 19) och fram håller v ik ten  av 
dessa nega tiva  p o rträ tt av kv innor 
och besk riv n in g arn a  av sexualitet 
som  en  d es tru k tiv  kraft:

D et är e tt så g ru n d läg g a n d e  och 
å te rk o m m an d e s tru k tu re llt d rag  
i fö rfa ttarskape t a tt d e t in te är 
rim lig t a tt s idoo rdna  allt detta  
som  typ isk t för tiden  och gen
ren, eller a tt fö rm inska d e t som  
tid sd ik t och från ta  d e t egen  m e
n ing  i sig. (S. 272.)

In ledn ingsv is är Torm od m ycket 
b es täm d  an gående  det negativa  i 
kv innob ilderna , m en  allteftersom  
tex ten  fo rtsk rider tycks d e t snarare 
vara  en am bivalen t b ild  som  ges i 
Johnsons fö rfattarskap , liksom  i 
T orm ods avhand ling : k v innosk ild 
rin g en  h ar sto r b redd , så även  
m anssk ild ringen . Både kv innor 
och m än kan  älska och svika. Tor
m od  p åp e k ar u ttryck ligen  en  för
än d rin g  i Johnsons fö rfa ttarskap  
över tid:

D är finns i ro m an ern a  e tt å te r
k om m an d e u ttry ck  för nederlag  
i rela tioner m ed  kvinnor, fo rm u 
leringar av svek  och besv ikelser 
-  n ed rig t och m er schab lonarta t 
i de tid iga, därefte r u p p rep a t 
och m er u tvecklat, m er proble- 
m atise ra t i de  senare. (S. 352).

E nligt m in  u p p fa ttn in g  är det 
ju s t den n a  am bivalens som  är in 
tressan t, och T orm od av slu ta r ock
så sin  av h an d lin g  i en  an n an  to n 
a rt än  h an  börjar. A vhand lingsfö r
fa ttarens övertygelse om  Johnsons 
nega tiv ite t luckras u p p  u n d e r  av 
h an d lin g en s gång  och i d en  senare 
delen  av  av h an d lin g en  he ter det:

H ans [Johnsons] värld  är en 
v ärld  av m än  och kvinnor, och 
en  b ak g ru n d  till d en  sm ärta , den  
besv ikelsens pessim ism  som  är 
en  tyd lig  och sk ä ran d e  g ru n d 
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ton  i fö rfa ttarskapet, bö r rim li
gen  sökas i d en n a  po la rite t -  i 
de  å te rk o m m an d e  b ild e rn a  av 
en  de lad  värld . (S. 257.)

In ledn ingsv is i av h an d lin g en  ar
g u m en te ra r T orm od för v ik ten  av 
a tt in tressera sig  för d e t in d iv id u 
ella i stä lle t för d e t un iversella , 
som  tid igare  gjorts:

D en g eneraliserade n ivån , v is
hetens nivå, hålls fram  som  för
fa ttarskape ts sto rhet, m en  är d e t 
in te i lika hög  g rad  fråga om  det 
ensk ilda  vi läser, p e rso n e rn a  i 
b erä tte lserna  v i m öter, m er än  
vad  de  kan  tän k as represen tera? 
De g esta ltade in d iv id ern a  in 
tresserar i högre g rad  än  kollek
tiven. D et är O lof P ersson, Jo
han n es K rilon och O dyssevs och 
deras ind iv iduella  e rfarenheter 
v i ta r  del av, deras tankar. D eras 
sm ärto r och befrielser. (S. 50.)

Torm od m enar a tt d e t är in d iv i
derna  "v i m öter och kan  jäm föra 
oss m ed " (s. 51) och a tt vi u p p 
rä tta r  rela tioner även  m ed  fiktiva 
personer: "Vi vill läsa berä tte lser 
som  sanna, läsa fik tiva p o rträ tt 
som  berä tte lser u r  verk ligheten" 
(s. 255). H an  p åp e k a r v idare , spe
cifikt v ad  gäller kv inno rna, a tt de t 
finns en  fara i a tt se k v in n o p o rträ t
ten  in te  som  p erso n e r u ta n  som  
aspek te r av  n åg o t annat, v ilket

den  tid igare  fo rskn ingen  ofta gjort 
v id  de  få tillfällen som  d e  kv inn li
ga k arak tärerna  ö v erh u v u d ta g e t 
berörs. T orm od vill m ed  an d ra  ord  
läsa Johnsons karak tärer som  om  
de vore p erso n er som  m an  kan  
dela erfarenheter m ed  och sam tala 
m ed. D et ä r ett in tressan t sä tt a tt 
läsa och jag tror a tt m ån g a  ofta lä
ser p å  ju st d e t sättet. D ärem ot an 
ser jag in te a tt lä sarten  fungerar 
fu llt u t i T orm ods avhand ling . H an  
ser ofta k arak tärern a  som  rep re
sen ta tioner för olika saker: till ex
em pel p resen teras g ru p p en  k v in 
n o r som  sym boler för livet självt 
och enstaka kv inn liga  karak tärer 
som  till exem pel rep resen ta tioner 
för "konflik ten  m ellan  kaos och 
kosm os" eller "d rö m m en  om  ren 
h e t och o sk u ld "  (s. 322). På v ilket 
sä tt ä r d e tta  a tt läsa kv in n o rn a  
som  "san n a" , som  p erso n er att 
dela  e rfarenheter m ed  och sam tala 
m ed? Ä r d e t in te en  läsn ing  d är 
k arak tärern a  to lkas ju s t s o m  fu n k 
tion, in te  person? E nlig t m in  m e
n ing  är d e t na tu rlig tv is  så. H u r 
som  helst vill jag in te  m ena a tt a n 
sa tsen  är felaktig, u ta n  ju st påpeka  
a tt teori in te  alltid  fungerar som  
fo rskaren  vill. Jag säger in te  heller 
a tt d e t är T orm ods fel, u ta n  u n d ra r  
snarare  om  d e t kan  v ara  så a tt m a
terialet, dvs. Johnsons texter, inte 
tillåter d en  in d iv id u ella  läsn ingen  
v ad  gäller (vissa) karaktärer.

M ateria let ska n a tu rlig tv is  stå i
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cen trum , m en  ib land  ta r fo rskaren  
till sig m ateria le t m er än  v ad  hen  
kanske v e t om. De tex ter m an  som  
litte ra tu rv e tare  lever å ra ta l m ed  
och gör o ta liga om läsn ingar av  in 
n a n  m an  kan  slu tföra en  av h a n d 
ling  k ryper innan fö r sk inne t p å  en 
p å  ett eller an n a t sätt. O ch jag  u n d 
ra r  om  Johnson  k ru p it väl lång t in 
nan fö r T orm ods sk inn  -  eller om  
av h and lingsfö rfa tta ren  helt enkelt 
h a r  u n d e rlå tit a tt p o än g tera  någo t 
för h o nom  u nderfö rstå tt. Torm ods 
och Johnsons an g rep p ssä tt är n äm 
ligen intill fö rväxling  lika. Torm od 
beskriver Johnsons m e to d  som  
"a tt gå från  d e t lilla till d e t sto ra 
och å ter" (s. 77) och sin  egen  som  
en  rörelse "från  helhet till detalj 
och tillbaka, in ifrån , u t och åter" 
(s. 117). D et är in te fel a tt an v än d a  
sam m a m etod  som  d e t fö rfa ttar
skap  m an  s tu d e ra r  -  m en  d e t är ett 
val m an  gör som  bör påpekas. Vil
ka avvägn ingar ligger bak o m  v a
let? H ar d e t a tt göra m ed  viljan att 
fånga fö rfa ttarens avsik t -  i d e t h ä r 
fallet a tt försöka förstå v ad  d e t är 
Johnson  vill säga? Vilka v inster 
u p p n å r  m an  genom  a tt arbe ta  på  
sam m a sä tt som  d e t m ateria l m an 
studerar?  Vad förlorar m an?

A vslu tn ingsv is vill jag  lyfta fram  
att Torm od h a r  skriv it en  m ycket 
rik  av h an d lin g  d ä r  de  sto ra  v in s
te rn a  är a tt h a n  stä ller nya  frågor 
till e tt tid igare  s tu d e ra t m ateria l 
sam tid ig t som  h a n  ta r fram  ny tt

m ateria l och ta r sig an  d e t m ed  all
v a r u ta n  estetiska värderingar. Tor
m od  h a r  en  b åd e  b red  och d jup  
ku n sk ap  om  fö rfa tta rskape t och 
jag  tycker om  a tt få följa m ed  på 
T orm ods b itv is trevande  tankeresa  
i sä llskap m ed  E yvind  Johnson.

Liv Saga M ilton

T hom as Ihre. Abraham  Bäck. M a n 
nen som reformerade den svenska  
sjukvården. A tlan tis 2012.

T hom as Ihre, tid igare k irurgchef 
och chefsläkare v id  S ödersjukhu 
set i S tockholm  och före d e tta  o rd 
fö rande i Sveriges läkarfö rbund  
och i Svenska L äkaresällskapet, 
h a r  skriv it en  b iografi över Söder- 
h am n sfö d d e  m ed icinaren  A b ra
h am  Bäck (1713-95), p åd riv a re  och 
nyckelperson  n ä r  d e t svenska m e- 
d ic ina lväsendet refo rm erades och 
byggdes u t u n d e r  1700-talets a n d 
ra hälft. Bäck v ar farfars farfars 
m orfar till Ihre. B iografin h a r  ett 
p å tag lig t N o rrlan d sin tresse  m en  
fram förallt e tt s to rt m edicinh isto- 
risk t och ve tenskapsh is to risk t in 
tresse. Bäck var n ä ra  v än  m ed  L in
né och m o ttog  534 b rev  från d e n 
ne, som  alla finns bevarade. De u t
gör en  v ik tig  källa för Ihre och 
n y an sera r d en  gängse b ild en  av
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d en  v ärld sb e rö m d e n a tu rfo rsk a
ren.

A b rah am  Bäcks far, C arl O lofs
son  Bäck, h ad e  i s lu te t av 1690-ta- 
let kom m it från  U m eå till S öder
h am n  d ä r  h an  b ed rev  h an d e l än d a  
ned  till G ävle och Stockholm . A b
raham s m or M argareta, född  Bro, 
var syster till h an d la n d e n  A nders 
A braham sson  Bro, som  ägde  flera 
fartyg  som  seg lade sö d e ru t m ed  
lin, v irke  och v ap e n  från  stadens 
gevärsfak tori. N är A braham  var 
sju år dog  fadern  i lungso t. M o
d ern  gifte om  sig m ed  d en  för- 
m ögne h an d e lsm an n en  H alfrand  
H edenberg . Bäcks tid iga år sam 
m anföll m ed  D et sto ra  nord iska 
krigets slu tskede  och h an  fick själv 
på  n ä ra  håll u p p le v a  krigets fasor. 
D en 21 maj 1721 b rän d e  ryssarna 
ned  Söderham n. I d en  k o rtfa ttade  
självbiografi som  h a n  skrev i 60- 
å rså ld e rn  h a r h a n  själv sk ild ra t 
d en  trau m atisk a  händelsen .

S tyvfadern  kom  a tt bli e tt s to rt 
s töd  för Bäck och såg  till a tt h an  
fick studera . Efter triv ia lsko la och 
gy m n asiu m  i G ävle inskrevs h an  i 
H älsinge n a tio n  v id  U ppsala  u n i
versite t 1730. A vsikten var a tt bli 
p rä s t m en  u n d e r in fly tande av  den  
kände  m edicinaren  Erik Rosén, 
ad lad  Rosén vo n  R osenstein  och 
en fö regångsm an  inom  sm itt- 
ko p p sy m p n in g en  i Sverige, över
gick han  till a tt s tu d e ra  m edicin. 
H an  p ro m overades i sep tem ber

1740 till m edicine do k to r p å  en  av 
h an d lin g  om  lungso t, en  sjukdom  
som  ju  fadern , m en  även  flera n ära  
släktingar, av lid it i. U n d er slu tske
de t p å  av h an d lin g sarb e te t n åd d es 
Bäck av  m e d d e la n d e t om  att en 
röd so tsep id em i (dysenteri) u tb ru 
tit i Söderham n. H an  tog  genast 
p o stv ag n en  till hem stad en , u tru s 
tad  m ed  sitt husapo tek , för a tt b i
stå de  sjuka, e tt p å  g ru n d  av sm it
to risken  liv sho tande  arbete. Bakte
rio login  v ar o känd  på Bäcks tid, 
m en  h an  k u n d e  b lan d  an n a t v arn a  
S öderham nsborna för a tt an v än d a  
sam m a av träd en  som  de sjuka och 
föreslå in tag  av  olika dekokter. 
Bäck undg ick  a tt bli sm ittad  och 
ku n d e  1741 lägga fram  än n u  en 
avhand ling , n u  om  dy sen terin  i 
H älsing land .

N åg o n  fattig  b o n d es tu d en t var 
in te Bäck. Efter av s lu tad e  s tud ier 
företog h an  1741-45 en  resa till 
H o lland , E ng land  och F rankrike. 
H an  skrev  in  sig v id  un iversite te t i 
Leiden, E uropas d åv a ran d e  cen t
ru m  för m ed icinsk  u tb ildn ing . H är 
h ad e  H erm an n  B oerhaave (1668- 
1738), 1700-talets kanske främ ste 
m edicinare och en  fö respråkare  av 
ana tom iska och k lin iska u n d ersö k 
ningar, verka t. Efter hem kom sten  
gick k arriä ren  sp ik rak t u p p å t för 
Bäck. A r 1749 blev h an  ana tom ie 
p rofessor i S tockholm  och u t
n äm n d es  till h o v m ed ik u s för k u n g  
F redrik  I och sedan  till livm ed ikus
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för d ro ttn in g  Sofia M agdalena. 
F rån  1753 och fram  till sin  d ö d  var 
h an  preses i C olleg ium  m ed icum  
och d ärm ed  d en  högste  befa tt
n in g sh av aren  inom  d e t svenska 
m ed icinalväsendet.

A braham  Bäcks av g ö ran d e  in
satser för d en  svenska sjukvårdens 
u tb y g g n ad  h a r  ib land  ifrågasatts 
m en  är obestrid liga . H an  v ar m ed 
om  att g ru n d a  Sveriges första sjuk
hus, Serafim erlasarettet i Stock
holm , och genom drev  a tt ana tom i
u n d erv isn in g en  blev  obligatorisk  
för m ed ic in stu d eran d e . O förtrö tt- 
lig var h an s kam p  m o t kvacksalve- 
riet. H an  v ar h u v u d an sv a rig  för en  
n y  farm akopé, som  innehö ll en 
förteckning över läkem edel m ed 
an g iv an d e  av doseringsföreskrif- 
ter. Sin kanske v ik tigaste  insats 
gjorde Bäck n är p rov insia lläkar- 
o rgan isa tionen  på h an s in itiativ  
byggdes u t till a tt om fatta  45 läka
re och 20 stadsläkare  u tsp rid d a  
över landet. M ed d en  legendariske 
p rov insia lläkaren  i U m eå, D aniel 
Erik N æ zén  (1752-1808), korre
sp o n d e rad e  Bäck u n d e r  m ån g a  år. 
H ans om sorg  om  de fattigas hälsa 
bö r också näm nas. M ed viss rä tt 
kan  h an  kallas för v år förste social
m edicinare. I e tt tal y ttra d e  h an  att 
o rsakerna till s jukdom ar var i 
g ru n d en  "fa ttigdom , e lände , b rist 
p å  föda, ängslan  och m isströstan".

Bäcks långa v än sk ap  m ed  Linné 
är o m v ittn ad  inom  L inné-forsk-

n ingen . Bäck h jä lp te  L inné m ed  in 
köp  av d y ra  och sällsyn ta böcker 
och herbariesam lingar u n d e r  sin 
u tlandsv iste lse . H an  b istod  också 
v id  öv ersä ttn in g en  av S y  stema na
turae till franska och föreslog d ä r 
v id  e tt an ta l om fo rm uleringar för 
a tt öka läsbarheten . De bägge v ä n 
n ern a  k u n d e  n ä tte rn a  igenom  d is
k u te ra  sjukdom ar och s jukdom s
sym ptom . För a tt hug fästa  v än sk a
p en  u p p k a llad e  L inné en  växt, 
Baeckia, en  lågväxande buske i A u 
stralien , efter sin vän.

Ihre kan  m ed  hjälp av d e t in 
ledn ingsv is n ä m n d a  sto ra  an ta le t 
b rev  från  L inné till Bäck, flertalet 
fö rvarade i H agström erb ib lio teket 
p å  K arolinska In stitu te t, även  ge 
en  b ild  av  den  om tänksam m e p ri
vatp erso n en  Linné. N är Bäcks son 
C arl v ar liten  fick h an  e tt h e r
bariu m  av L inné och en  sam ling 
snäckor som  "d e n  lille artige so
n en  skall få roa sig m ed". I tonåren  
d rab b ad es C arl av  fam iljesjukdo- 
m en  lungso t, som  n u  även  Bäcks 
styvfar av lid it i. C arls liv stod  inte 
a tt rädda , m en  L inné engagerade  
sig m ycket u n d e r  hela sjukdom sti
d en  och föreslog olika resor till 
hälso sam m a o rter m .m .

T hom as Ihre h a r  skriv it en  v ik
tig  b iografi över sin  gam le släk ting  
A braham  Bäck, en  av  fö rg ru n d s
gesta lterna  u n d e r  d en  tid iga 
svenska m odern iseringsprocessen . 
D en  förtjänar verk ligen  a tt bli läst.
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Boken h ad e  em ellertid  b liv it än n u  
b ä ttre  om  fö rlagsredak tö rerna p å  
A tlan tis tag it sitt an sv ar och gått 
fram  m ed  rö d p en n an  h är och där.

M ånga trö tta n d e  o m tagn ingar stör 
n u  läsandet.

Lars-Göran Tedebrand
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