
Nr 3-4 2014

J ohan  N ord lander- sä l l skape ts  tidskrift



Oknytt
N r 3 ^  2014 Årg. 35 
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift
Redaktör: Susanne Haugen.

Redaktionskommitté: Lars-Göran Tedebrand (ordf.), Heidi Hansson, 
Svenbjörn Kilander, Hervor Sjödin, Peter Sköld och Hans Lindblad

M anuskript till O knytt, samt böcker, tidskrifter och uppsatser 
som önskas anm älda, kan insändas under adress:
Susanne Haugen, Laxögern 62, 907 88 TÄFTEÅ 
E-post: susanne.haugen@ nord.umu.se

De vetenskapligt relaterade bidragen i Oknytt granskas av sak
kunniga utanför redaktionen.

A dressändringar och bokbeställningar sänds till:
Carina Strömberg, M algovik 172, 912 91 VILHELMINA eller 
carina.stromberg@vilhelmina.ac

M edlem skap i Johan Nordlander-sällskapet kan vinnas genom 
erläggande av årsavgiften, från 2004 200 kronor, till sällskapets 
Plusgiro 439 25 05-6. Privatpersoner kan vinna ständigt m ed
lemskap genom  erläggande av en engångssum m a m otsvaran
de tio gånger aktuell årsavgift, dvs. f.n. 2 000 kronor. M edlem 
m arna erhåller tidskriften Oknytt.

Omslagsbilden: Härnösandsägda segelfartyget "Resolution", målat av okänd 
konstnär sommaren 1787. Länsmuseet Västernorrlands bildarkiv.

Produktion: Gigraf
Tryckt av Ale Tryckteam AB, Bohus 2014 
ISSN 0349-1706
Johan Nordlander-sällskapet, Umeå 2014

mailto:susanne.haugen@nord.umu.se
mailto:carina.stromberg@vilhelmina.ac


Sten Zackari in memoriam

F. stadsjuristen och kanslichefen Sten Zackari, Sundsvall, avled 
den 24 januari 2014 i en ålder av 91 år. H an föddes den 12 augus
ti 1922 i Niemesil i Norrbotten. Efter m ilitärtjänstgöring under 
beredskapsåren blev han tullkam m arskrivare i Stockholm m ed 
placering vid Bromma flygplats. En arbetskam rat och vän var 
Kjell E. E. Söderberg, senare Ulvöexpert, hedersdoktor vid 
Umeå universitet och m ottagare av Johan Nordlander-sällska- 
pets kulturpris. Samtidigt m ed sin heltidstjänst vid Tullverket 
påbörjade Zackari juridikstudier vid Stockholms högskola där 
han efter endast två och ett halvt år avlade jur. kand.-examen, en 
närm ast rekordkort studietid. Efter tingsm eritering vid Luleå 
dom saga i Boden blev Zackari 1958 stadsnotarie och kort där
efter stadsjurist i Sundsvall. Från 1964 och fram till pensione
ringen 1988 var han tillika chef för kom munkansliet. I denna 
egenskap var han sekreterare i både kom m unstyrelsen och 
kom m unfullm äktige.

Sten Zackari ledde arbetet m ed de stora kom m unsam m an
läggningarna i Sundsvallsdistriktet, som resulterade i att 
Sundsvall växte till en stad på över 90 000 invånare. H an äg
nade sig också helhjärtat åt stadens vänortsutbyte. H an skrev 
gärna och publicerade noveller och uppskattade krönikor i 
kom m unens personaltidning Skopet. Fritiden ägnades åt ori
entering där han tävlade på internationell elitnivå och på flera 
kontinenter, även som veteran. I priskorgen ligger ett VM- 
guld, ett VM-silver, ett VM-brons och två totalsegrar i O-ring
en. Härtill kom m er fyra SM-segrar, 13 N orrlandsm ästerskap 
och inte m indre än 57 distriktsm ästerskap. I sam m anhanget 
kan näm nas att Zackari var en av de första nordbor som del
tog i det kinesiska "Vasaloppet" på skidor.

Kort före pensioneringen iklädde sig Sten Zackari en annan 
roll, näm ligen som sekreterare i Stadshistoriska kom m ittén 
m ed uppgift att ta fram en ny Sundsvalls historia i tre delar
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m ed undertecknad som huvudredaktör, enligt ett beslut 
i kom m unfullm äktige den 15 december 1986. Ordförande i 
kom m ittén blev kom m unfullm äktiges l:e vice ordförande 
Folke Strömbäck, själv ledare för ett bokprojekt om sågverks- 
folket på Alnön. I kom m ittén ingick också arkivchefen Tom 
Sahlén, m useiintendenten och den senare riksantikvarien 
Inger Liliequist och bibliotekschefen Olle Tegström. Till ver
kets formgivare och layout-redaktör utsågs Claes Rosenqvist, 
m ångårig formgivare av Oknytt. Stadshistoriska kom m ittén 
hade vid sin sida en referensgrupp bestående av lokalhistori
ker och företrädare för Handelskam m aren.

Bakgrunden till kom m unfullm äktiges beslut var följande. 
Den av professor Nils A hnlund på stadsfullmäktiges uppdrag  
till Sundsvalls 300-årsjubileum 1921 utgivna Sundsvalls histo
ria, vars femte och sista del utkom  först 1942, var en för sin 
tid utm ärkt stadshistorik. Den hade emellertid blivit för
åldrad och täckte bara utvecklingen fram till stadsbranden 
1888. Från senare delen av 1970-talet bedrevs också ny och 
spännande forskning om Sundsvall och distriktet, Europas 
största trävarudistrikt, främst i Umeå, m en också vid Högsko
lan i Sundsvall/H ärnösand och på andra håll. Um eåforskarna 
hade bildat en särskild tvärvetenskaplig sem inariegrupp vid 
nam n Ufos (Umeå forskar om Sundsvall). Deltagare var både 
etablerade forskare och doktorander. Demografiska databasen 
slutförde sam tidigt datoriseringen av kyrkobokföringen i 
Sundsvall och kranskom m unerna, en unik resurs för bred 
samhällshistorisk forskning. Sundsvall och distriktet blev helt 
enkelt ett laboratorium  för vad som hände m änniskor och 
samhälle under industrialiseringen. Ufos kom att inleda ett 
nära samarbete m ed den livaktiga arbetsgruppen Affas (Ar
betsgruppen för forskning avseende Sundsvallsdistriktet). Ett 
årligt gem ensam t diskussionsforum  blev konferenserna på 
Stiftsgården i Söråker norr om Sundsvall.

Inte m indre än 28 författare engagerades att skriva Sunds
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valls historia, varav 14 kom  från den hum anistiska och 
samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Flera 
tillhörde styrelsen i Johan Nordlander-sällskapet. Före kon- 
traktsskrivningen hölls ett gem ensam t stort sem inarium  i 
Umeå m ed deltagande av samtliga m edlem m ar i stadshisto- 
riska kom m ittén och de presum tiva Umeåskribenterna. Sten 
Zackari tryggade tillsamm ans m ed Folke Strömbäck finansie
ringen av projektet från kom m unen. I dag skulle det inte vara 
möjligt att få kom m unal helfinansiering av en så om fattande 
historik som det här var fråga om. Zackari slöt avtal m ed 
författarna, ombesörjde m arknadsföringen med foldrar och 
broschyrer och bedöm de tillsamm ans m ed redaktören och 
form givaren tryckeriofferterna. Personligen har jag m ött få 
personer m ed så snabb och konstruktiv intelligens som Sten 
Zackari. I m in egenskap av ledare och sam ordnare av histo- 
rieverket kändes det tryggt att ha honom  vid m in sida.

Sten Zackari hade på nära håll känt historiens vingslag. 
Han hade personligen träffat greve Folke Bernadotte och un
der beredskapen på 119 i Boden varit vakt och tysktalande 
tolk om bord på transiteringstågen mellan Boden och H apa
randa m ed tyska soldater på väg till den finsk-sovjetiska fron
ten. Det gick därför inte att ta miste på m ed vilken entusiasm  
han själv blev historiker genom  att m edverka i stadshistori- 
ken m ed tre egna artiklar, alla ytterst välskrivna och baserade 
på gedigen källforskning. Som erfaren jurist var Zackari m ån 
om en oklanderlig akribi. I del II skrev han en artikel m ed ti
teln "Staden som blev 400 gånger större. Kom m unsam m an
läggningarna". Inom  forskningen använder m an ibland be
greppet deltagande observation. Artikeln om Storsundsvalls 
tillkomst utgör ett bra exempel på denna metod. Sten Zackari 
hade själv handlagt alla viktiga beslut i kom m unfullm äktige 
och kände väl de inblandade politikerna i Sundsvall och 
grannkom m unerna. Artikeln är ett värdefullt bidrag till vår 
kom m un- och stadshistoria under perioden 1952-1974.
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I del III skrev Sten Zackari artikeln "Staden och fritiden. 
Idrott, friluftsliv och ungdom sverksam het". Även denna arti
kel var han väl skickad att skriva genom sin bakgrund som 
internationell elitorienterare och m ångårig ordförande i 
Sundsvalls Orienteringsklubb. Tillsammans m ed nyligen 
bortgångne Olle Tegström författade Zackari också den stora 
artikeln "Nöjeslivet". En av höjdpunkterna är skildringen av 
den riksbekanta som m arrestaurangen Tivoli på norra sidan 
av Selångersån och Strindbergs besök där i septem ber 1891 
m ed åtföljande spontaninhopp i restaurangorkestern.

När stadshistoriken kom ut 1996-1997 for Sten och hans 
hustru  Stina runt i bil och överläm nade de tre volym erna till 
alla de m ånga förhandssubskribenterna i Sundsvall.

Vi som var engagerade i Sundsvalls historia I—III kom m er att 
m innas Sten Zackari m ed den allra största respekt. För egen 
del m inns jag honom  som en hängiven och skicklig m edarbe
tare och vän.

Lars-Göran Tedebrand



Göte Hållstam in memoriam

N yårsaftonen 2013 hade cancern gjort sitt och ändade en av Jo
han N ordlander-sällskapets trognaste m edlem m ars liv. Göte 
Hållstam  blev 87 år gammal. H an var född 1926 i Betsele och 
m ycket av hem m et blev hos honom  livet ut. H an kom tidigt in i 
sin fars yrke och utvecklades från bangården till lokförare. När 
han på gamla dar brynade sin lie och svingade den kunde m an 
inte ta fel på att han hade gjort det förr, t.ex. när han åtagit sig att 
slå banvallen där hemma. Det fanns inte m edel eller miljö för te
oretisk utbildning i traditionell mening, m en Göte var ett levan
de bevis för att m an kan nå betydande kunnande utan akade
miska poäng och examina. Exempelvis var hans kunskaper om 
vår fauna och historia imponerade. M an kunde inte m öta ho
nom  och hustrun  Anna-Lisa på deras dagliga turer på strand
prom enaden utan att byta några tankar om dagens samhälle el
ler iakttagelser om växtligheten i niplandskapet.

Göte var en utåtriktad person m ed m ånga vänner. H an höll 
inte m inst väl reda på Idrottsum eå, och han deltog flitigt i 
Sandåkerns SK:s seniorklubb Uvarna. H an var flitigt anlitad 
som speaker vid evenem ang på Sandåkerns idrottsplats.

Göte var en varm  vän av Johan Nordlander-sällskapet och 
flitig deltagare i dess sammankomster. H an ställde relevanta 
frågor som vittnade om beläsenhet och brett kulturintresse.

I det m inisam hälle som utvecklades på Ledskär, där m akar
na hade sitt sommarställe, var Göte känd för sin arbetsförm å
ga, sin rättfram het i debatter och sitt m otionerande, ända upp 
i hög ålder. N är han en gång, joggande, nyss fyllda 80 år, m öt
te en granne och denne frågade om det inte var dags att över
gå till prom enerande svarade Göte: "Jo, nog ska jag det -  när 
jag blir gammal".

N ärm ast sörjande är sonen Pär m ed familj.

Lassi Fordell



CLAES ROSENQVIST

Kopparslagaren och barberaren

De första kända teaterpjäserna i 
Härnösand1

Av en ren händelse råkar vi veta titeln på två teaterpjäser som 
framfördes i H ärnösand så tidigt som 1787. M ed undantag för 
de allra största städerna är det annars mycket svårt att hitta 
uppgifter om vilka pjäser som spelades vid den tiden. Den 
svenska teaterkonsten har en brokig historia som är svår att följa 
riktigt långt bakåt. Särskilt i landsorten förlorar sig ursprunget 
bland glesa och svårtolkade källor. M ånga gånger är det inte ens 
självklart vilka underhållningsform er dokum enten berättar 
om. I äldre tiders begreppsbildning åtskildes inte genrerna på 
det sätt vi är vana vid, och enskilda artister hade ofta flera 
strängar på sin lyra. Skådespelare kunde även ägna sig åt dans, 
pantom im , akrobatik, fyrverkeri eller musik. För den sentida 
forskaren är det inte alltid lätt att tolka källornas beteckningar 
på artisterna och deras verksamhet.

De tidigaste källorna till artistbesök i H ärnösand grävdes 
fram av Gösta Bucht på 1940-talet, och de bjuder på just såda
na tolkningsproblem . Två uppenbarligen tyska underhållare 
kom till H ärnösand på 1730-talet.2

Den förste, Ludvig Hass, kallades komediant och påstods u t
öva "exercitier". Den dåtida beteckningen komediant kunde 
användas såväl om skådespelare som om akrobater och såda
na som var både och. Termen exercitier indikerar dock att det i
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Hass fall m est rörde sig om akrobatik. Sophia Juliana Kem- 
phe, som kom något senare, anges därem ot ha "hållit några 
små kom edier", vilket kan ha varit teaterpjäser i vår mening. 
Ordet komedi fungerade vid den tiden inte bara som be
teckning på en dram atisk genre u tan även på teaterkonsten 
generellt.

Bland osäkerheterna är det emellertid en sak vi kan säga 
bestämt. I H ärnösand på 1730-talet var det inte fråga om tea
ter på svenska. Det fanns ännu inga kringresande svenska te
atertrupper. För sådan verksam het krävdes kungliga privile
gier och de två tidigaste utfärdades först 1754.3 Det ena gick 
då till skådespelarkollegerna Peter Lindahl och Johan Berg- 
hult. Det övertogs efter något decennium  av den från Tysk
land invandrade teaterm annen Carl Gottfried Seuerling.4

Det andra privilegiet utfärdades till Petter Stenborg och 
övergick efter ett par decennier till dennes son Carl. Särskilt 
under den senares tid kom den Stenborgska truppen dock 
alltm er att hålla till i Stockholm, i lokaler i Hum legården, vid 
Eriksberg nordväst om H um legården och slutligen vid M unk
bron i Gamla stan. Carl Stenborg var sam tidigt sångare på 
Gustav III:s opera och hade svårt att vara borta från h uvud 
staden. Ö verhuvudtaget bedrevs M unkbroteaterns verksam 
het i en noga reglerad symbios m ed de kungliga teatrarna. 
M an spelade inte på samma kvällar, och ett ytterligare exem
pel är att Stenborgs kapellmästare, Johan David Zander, också 
var violinist i hovkapellet.

Stockholmarna Stenborg och Zander är indirekta deltagare 
i berättelsen om de första kända teaterpjäserna i Härnösand. 
H uvudpersonerna kom därem ot från andra städer, noga räk
nat Venedig och Göteborg, och det är om dem  förhistorien 
handlar.
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Lindansaren och skådespelerskan

Hösten 1783 engagerade Stenborg ett italienskt akrobat- och lin- 
dansarsällskap som pausunderhållning på Eriksbergsteatern.5 
Det bar sig inte bättre än att publiken blev m äkta förtjust i paus
underhållningen och krävde mer och mer av den. Till sist träng
de den u t teaterpjäserna från program m en. Den unge venetian- 
ske lindansaren Antonio Bartolomeo Spinacuta väckte särskilt 
dam ernas entusiasm.

Spinacutas succé gjorde honom  attraktiv på den svenska 
underhållningsm arknaden. H an fick anbud från teatern i Gö
teborg och anställdes där för hela år 1784.6 I Göteborg visade 
han lindans före och efter pjäserna, m en han uppträdde också 
som Harlekin i pantomimer. Dåtidens populära pantom im er 
kan ungefär beskrivas som commedia delTarte-föreställningar 
utan ord.

Göteborgsteaterns m est uppm ärksam m ade kvinnliga skå
despelare var en flicka från orten, Helena Pettersson. Lindan
saren och skådespelerskan fann varandra och gifte sig. Som 
bröllopsgåva fick de behålla hela inkomsten från en före
ställning.

Med utgången av år 1784 läm nade paret Spinacuta Göte
borg och turnerade i Sydsverige, m ed utfärder både till Stock
holm  och till Köpenhamn. Det finns inga uppgifter om att He
lena skulle ha gjort några uppträdanden  under dessa resor. 
Källorna talar bara om Antonio Bartolomeos lindans. I Kö
penham n fick han till och m ed framföra sina konster på själ
vaste Det Kongelige Teater. "Hele Byen talte om ham ", skriver 
den danske nöjeshistorikern Eiler N ystrom .7

Även i Stockholm dansade Spinacuta på sin lina i prestige
tunga sam m anhang, näm ligen inför hovet ute på Drottning
holm. Gustav III blev så förtjust att han belönade lindansaren 
m ed privilegium  att resa och uppträda i rikets alla städer. Spi
nacuta är veterligen den ende i Sverige som kunnat kalla sig
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"kungligt privilegierad lindansare".
U nder tiden hade Stenborg flyttat till M unkbroteatern, den 

bäst belägna och m est påkostade lokal han haft för sin teater
verksam het. Dit engagerade han paret Spinacuta hösten 1786. 
N u fick Antonio Bartolomeo m indre utrym m e för sitt artiste
ri, m edan Helenas insatser i stora teaterroller orsakade träng
sel vid biljettluckan.

Stenborg ville emellertid åter sprida sin konst u t i landet, så 
han satte sam m an en liten turnétrupp. N u kom Spinacutas 
kungliga privilegium  väl till pass. Det kunde utnyttjas som 
det nödvändiga tillståndet för att resa och uppträda i lands
ortsstäder. Den venetianske lindansaren fick hastigt och lus
tigt bli direktör för ett svenskt teatersällskap där hans göte
borgska fru var stjärnan.

På färd norröver

Upptakt i Gävle

Slädarna m ed Spinacutas lilla trupp  läm nade Stockholm vid 
jultiden 1786. En kedja av skjutshåll och hästbyten förde dem  till 
Gävle, vid den tiden en av landets allra största städer och en av 
få m ed en särskilt inrättad teaterbyggnad, invigd bara två år ti
digare. Gävle var också, tillsamm ans m ed Falun, den nordligas
te stad som hade tidning redan på 1780-talet.

Sällskapet skulle bli kvar i Gävle ända till slutet av maj 
1787. Möjligheten att tillbringa en lång spelperiod i en stor 
stad m ed ett riktigt teaterhus var troligen en viktig anledning 
till att turnén blivit av.

Utöver paret Spinacuta fylldes slädarna vid avfärden från 
huvudstaden  av skådespelarkollegerna Johan Pettersson, Jo
han Peter Lindskog, Jonas Sundm an och Kristina Säfström 
samt drängen Lars Högström .8 Johan Fredric Forssman till
stötte senare i Gävle.9 Johan Pettersson var bror till Helena
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Spinacuta. H an blev några år senare teaterdirektör i Göteborg. 
Lindskog och Forssman var inte bara skådespelare hos Sten- 
borg utan  även m edlem m ar av operakören. Kristina Säfström 
var bara 15 år och elev vid Operan, senare även hon m edlem  
av operakören. Vi ser här flera exempel på förhållandet 
mellan Gustav III:s opera och privatföretaget på M unk
broteatern.

Enligt redovisningen av de avgifter underhållare skulle be
tala till staten gav Spinacutas trupp  38 föreställningar i Gäv
le.10 Vi vet mycket lite om program m en. Trots att det fanns en 
tidning i staden annonserades endast enstaka föreställningar, 
och vi känner bara titeln på en enda teaterpjäs.11 Som vanligt i 
äldre tid kungjordes underhållningen framför allt m ed affi
scher, och redaktionella teateranm älningar förekom ännu inte 
i landsortstidningarna.

Utöver den ensam m a teaterpjäsen kostade Spinacuta på an
nonstext vid två tillfällen. Den ena gången anm älde han att en 
"Stor Orchester" skulle uppföra "en Simfonei Concert" mel
lan akterna.12 Det var sannolikt stadens m usikam atörer som 
skulle hjälpa till. Den andra annonsen visar att m an även i 
slutet av 1700-talet fascinerades av nyheter. Jag citerar an
nonsen i sin helhet:

Till Hög- och Respective Allmänhetens tjenst läm nas den 
underrättelse, at 3. stycken Aerostatiska Luft-Kulor äro 
af mig förfärdigade, hvilka m ed första skola i Luften up- 
stiga. Spinacuta.13

Bröderna M ontgolfier hade lyckats skicka upp den första 
varm luftsballongen bara fem år tidigare, och Spinacuta hade 
uppenbarligen hunnit lära sig konsten. Underhållarna var 
snabba att tillägna sig tekniska landvinningar och få en ny- 
hetstörstande publik att betala för att se dem.

Den enda längre artikeln i Gävle var ett läsarinlägg under
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tecknat av signaturen W. C. L. Denne prisar Spinacuta i när
m ast poetiska vändningar:

I Er Dants förenar Ni samma behaglighet som Gracerne, 
m ed samm a vighet och färdighet som fordom  den Ro
merske M ercurius genom skar luften. Med vingade ar
m ar och ben flyger han, försedd m ed sin Caducee14 
stundom  uppe under den höga blå Him m elen och stun
dom  nalkas H an m ed sina otvungna steg, den låga 
jorden.15

Det bör påpekas att lindansen i äldre tid hade mer gemen
sam t m ed baletten än m ed akrobatiken. M an dansade verkli
gen på linan. Insändaren prisar också Spinacuta för hans sång 
till luta.

Även skådespelarna får beröm  och då särskilt Helena Spi
nacuta, även om det m est tycks handla om hennes personliga 
egenskaper:

Er vackra och Dygdiga Fru, H err Spinacuta, som m ed 
sina sällsynta behagligheter förenar så m ycken oskuld, 
och derföre tilvunnit sig så billig aktning, hvad är hon 
icke för en prydnad  för Theatern?

Efter alla lovorden kom m er W. C. L. så fram till sitt ärende, 
något som hjälper oss att få lite information om publikförhål
landena. H an vill näm ligen ha salongen indelad i en tredje 
prisnivå mellan de båda som tillämpades. W. C. L. m enar att 
detta skulle locka fler åskådare från samhällets mellanskikt, 
något som skulle fylla salongen bättre. N u tvingades dessa 
teaterintresserade m edborgare antingen att betala lika mycket 
som stadens förmögna och sitta på de dyraste platserna eller 
att "bland H errar Gallerister andas en förskäm d och osund 
luft". Insändarens argum entation tecknar alltså bilden av en 
publik m ed stor social bredd.
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De fåtaliga avtrycken i lokaltidningen visar på ett utbud 
som även det hade stor bredd. Gävlepubliken bjöds teater
pjäser, sång, musik, lindans och uppvisningar m ed varm - 
luftsballonger.

M ellanspel i Falun

U nder senare delen av den långa spelperioden i Gävle gjorde 
Antonio Bartolomeo en utfärd till Falun tillsamm ans m ed sin 
svåger Johan Pettersson och truppens dräng. De två senare var 
m ed som assistenter. Det var bara Spinacuta själv som upp träd 
de. Han gav på kort tid nio föreställningar och m eddelade i tid
ningen att han på styv lina skulle visa både komisk och seriös 
dans.16

Spinacuta fick disponera K opparvågen vid Hälsingtorget, 
den stora byggnad i centrala staden där kopparen från hyttor
na kontrollvägdes.17 Faluborna ström m ade till Kopparvågen. 
Lokalen fylldes gång på gång av publik, och inte m indre än 
tre läsarartiklar trycktes i Fahlu Weckoblad. Liksom i Gävle- 
avisan kan m an där hitta inform ation om åskådarna. K oppar
vågen hade inretts m ed sittplatser för den finare publiken, 
som visade sig dom ineras av damer. Där var det dyrt att sitta. 
För en m indre slant kunde m an få stå och trängas efter väg
garna bland folk som inte heller i Dalastaden luktade så ange
nämt. De m era företagsamma bland ståplatspubliken hittade 
saker att stå på för att se bättre. Även i Falun kom nöjes- 
publiken från flera samhällsskikt.

Signaturen Z var den som ägnade mest utrym m e åt Spina- 
cutas artisteri, m en liksom i Gävle blev det m indre av konkre
ta redogörelser och m era av poetiska om skrivningar m ed 
klassiska gudareferenser:

Af M ythologien har jag inbillat mig se en M ercurius 
genom skära luften, m ed Gracernas behaglighet förena
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vighet och smak, och hördt Orphei Zitra röra ståckar och 
stenar. H är ser jag H err Spinacuta visa denna färdighet, 
som Poeterna til sine Gudars förträfflighet, varit nödsa
kade at dikta.18

Även om detaljerna uteblir kan vi konstatera att Spinacuta 
väckte stor entusiasm  m ed sin dans på lina i både Gävle och 
Falun, liksom han tidigare gjort i Stockholm, Göteborg och 
Köpenhamn.

Under segel

Spinacuta och hans båda assistenter återvände till Gävle, och 
när isen gått upp på Bottenhavet fortsatte den återsam lade 
truppen  till Härnösand. Det var ännu femtio år innan ångfarty
gen skulle möjliggöra trafik på tidtabell längs N orrlandskusten, 
m en både Gävle och H ärnösand var betydande sjöfartsstäder.19 
Det fanns alla möjligheter att gå ner till ham nen i Gävle och för
handla m ed någon skutskeppare och därm ed slippa det tids
ödande och dyra skum pandet i skjutsväsendets kärror. Det 
fram går av passjournalen i Gävle att m an reste till H ärnösand 
"sjöledes", så ett halvår efter den vintriga avfärden från Stock
holm  seglade den lilla teatertruppen i relativ bekvämlighet 
norrut på ett somrigt hav.20

Till Härnösand

Jag har ingen uppgift om vilken lokal som användes i H ärnö
sand. Senare, från början av 1800-talet, finns det källor som vi
sar att kringresande underhållare använde sig av Brunnshuset. 
Detta hade uppförts i m itten på 1700-talet och fanns alltså redan 
vid Spinacutas besök.21 I ett brev från 1830-talet beskrivs 
Brunnshuset som en ganska prim itiv byggnad, m en under den
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Bild 1. Vi vet inte vilket fartyg Spinacutas trupp  reste m ed, m en bilden 
av H ärnösandsägda "Resolution" m ålades just som m aren 1787, så den 
får representera tidens segelfartyg längs N orrlandskusten. M ålningen är 
försedd m ed följande text: "Snauven Resolution. Tillhörig herrar Berg
stedt & Comp, i H ärnösand. Föres av Capten Jonas Gyllenspetz 1 /8 /  
1787."22 O känd konstnär. Länsm useet V ästernorrlands bildarkiv.

varm a som m aren kunde det användas. I Spinacutas fall är 
Brunnshuset emellertid bara en gissning.

Får m an tro redovisningen av statliga avgifter gav Spinacu
tas trupp  bara fyra föreställningar i H ärnösand.23 Siffran före
faller låg m ed tanke på att m an seglat från Gävle i slutet av 
maj och blev kvar i H ärnösand ända till slutet av juli. De fyra 
föreställningarna är också redovisade som "lindans". N u hän
de det att m agistratstjänstem ännen helt enkelt kopierade ord
valet i privilegiebreven, och så kan fallet ha varit här. En an
nan möjlig tolkning är att m yndigheterna i H ärnösand bara 
krävde in avgift för lindansen och såg mellan fingrarna m ed 
teaterföreställningarna. Ute i landet var m an i äldre tid inte
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alltid så följsam m ot centrala direktiv och förordningar. I en 
del städer tog m an in egna avgifter, som inte redovisades till 
staten. De användes oftast till fattigvården. I andra städer 
tyckte m an att underhållarna hade det besvärligt nog ändå, 
m ed långa resor och prim itiva lokaler, u tan  att dessutom  be
höva betala avgifter.24 Säkert är dock att Spinacutas trupp 
spelade m inst fyra föreställningar i Härnösand. Och två fram 
förda teaterpjäser känner vi alltså till titeln. Detta är mycket 
ovanligt, kanske unikt, för en stad utan  tidning så långt 
tillbaka i tiden.

Skalden Kellgren

Sommaren 1787 var Johan Henrik Kellgren tillsamm ans m ed 
två kamrater, en präst och en jurist, på lustresa längs N orrlands
kusten.25 När de på återvägen kom mit till Hudiksvall dagteck- 
nade Kellgren den 5 juli ett brev till Kungliga teaterns chef. Det 
är tack vare reserapporten i detta brev som vi känner till två av 
de pjäser som spelades i H ärnösand. U ppgifterna kom m er dock 
närm ast som en sidoinform ation till Kellgrens förtjusta skild
ring av m ötet m ed Helena Spinacuta:

Det är fasligt, hvad vackra qvinfolk äro sällsynta på des
sa orter. Icke förr än i H ernösand träffade vi ett hyggeligt 
ansigte. Gissa hvem  det var? -  Fru Spinacuta. Också 
gjorde vi våra 2 visiter, de 2 m årnar vi där voro, Brodern 
Bergström [juristen i sällskapet] och jag, och pussade 
henne rätt kärligt. Den enda m otgången på vår resa är 
att vi kommo till Hernösand, just då Spectaclet var slu- 
tadt (Kopparslagarn), och måste resa innan det andra 
gången börjades. Jag regretterar mycket, att vi ej fingo 
höra H err Spinacuta sjelf spela Figaros role i Barberarn, 
som då skulle uppföras. -  Vi måste likväl göra våra visi
ter en cachette [i hemlighet], för att ej scandalisera; Ty
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Lands-Secreterarn, en m an af värkelig känsla för det 
vackra, hade ej vågat steget förr än han af vårt efterdöme 
förfördes.26

Utöver inform ationen om pjästitlarna är den här brevpassa
gen också en källa till förhållandet mellan dåtidens artister 
och deras publik, särskilt relationen m ellan kvinnliga artister 
och m anliga m edlem m ar av samhällets övre skikt. Från andra 
sam m anhang vet vi att m än i Kellgrens position ibland tillät 
sig att betrakta skådespelerskor som lovligt byte. Vi får hop
pas att de besökande herrarna bara pussade Helena Spinacuta 
på kinderna. H on hade ju också sin m an m ed sig och var 
förhoppningsvis skyddad mot längre gångna närm anden.

Alla artister betraktades i någon m ening som socialt u tan 
förstående, m en för kvinnorna ansågs det särskilt tvivelaktigt 
att yrkesm ässigt exponera sig offentligt. Och för den manliga 
blicken kunde steget vara kort från "tvivelaktig" till "lockan
de" eller rentav "tillgänglig". Kellgren säger inget om Hele
nas kvaliteter på scenen. Visiterna handlade i första hand om 
galanteri, m indre om att uppvakta en fram stående scen
konstnär.

U nder Härnösandsbesöket hade de tre resande herrarna va
rit på m iddag hos biskop Hesselgren ute i Säbrå tillsammans 
m ed stadens övre skikt. Inte ens de stockholmska lebem ännen 
ville provocera det lokala um gänget m ed öppna besök hos 
skådespelerskan utan  smög sig till henne i hemlighet. Vi note
rar att prästm annen i trion inte följde med. För honom  var så
dana visiter alltför riskabla. Och landssekreterarens rykte i 
den egna sm åstaden hade troligen varit förstört om han ertap- 
pats i den fagra aktrisens logi.27

Förhållandet till artisterna var tudelat. M an ville gärna 
uppleva deras prestationer, m en i finare kretsar umgicks m an 
inte m ed dem  privat, i varje fall inte öppet. Det var ännu långt 
till våra tiders hyllade kändisskap och skådespelarprestige.
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Kopparslagaren

Den pjäs som Kellgren och hans kum paner just hade missat, 
Kopparslagaren, är en sam tida opera comique. Texten är skriven 
av den produktive lustspelsförfattaren och översättaren Carl 
Envallsson, m usiken är kom ponerad av Stenborg kapellm ästa
re Johan David Zander, han som näm ndes i inledningen.28

Stycket hade sin urprem iär på Eriksbergsteatern 1781 och 
stod på Stenborgs repertoar ända till 1790. Hösten 1786 hade 
det framförts två gånger och torde alltså ha varit någorlunda 
aktuellt för de artister som under Spinacutas befäl startade sin 
norrländska resa.

Kopparslagaren bygger på m otivet m ed den löjlige äldre 
m annen som förälskar sig i en ung flicka och som under intri
gens gång blir lurad av denna och den unge m an hon i stället 
älskar. De unga älskande har som regel också stöd av tjänste
folket, i det här fallet gubbens egen näbbiga och intriganta 
piga. Det är ett dram atiskt arrangem ang som förekommer i 
otaliga komedier, lustspel och komiska operor från 1600- och 
1700-talet. I sin mest utpräglade form bärs det upp  av 
commedia delTartes typgalleri.

H är är det kopparslagarem ästaren M atths som förälskat sig 
i sin egen fosterdotter Fiken. Denna älskar i sin tur den unge 
fattige Carl, som i pjäsens inledning i förklädnad tagit anställ
ning som lärling hos M atths. H an avslöjas emellertid av den 
m yndige m en lättm utade rådm an Fårberg, som excellerar i 
rådbråkad juridisk jargong. Fiken uppvaktas även av den löj
ligt förfranskade fänrik Polisson, som i sin skrytsam m a feghet 
lånat drag från comm edians II capitano. Polisson är så rädd 
för kopparslagaren att den listiga pigan Fisken lyckas lura ho
nom  att göm ma sig i en stor lår som hon sedan låter två sop
gubbar bära bort. I com m edian skulle Fiskens m otsvarighet 
ha hetat Colombine, m en karaktärstypen är densamma.

Det är inte bara Fårberg och Polisson som har problem  m ed
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Bild 2. Kopparslagaren på Vadstena gam la teater år 2000. M atths pressas 
av sin omgivning. Sångarna på bilden är från vänster Johan Wållberg, 
Johan Christensson, M aria H edström , Klara Ek, Johan Fagerlind och 
A lexander Niclasson. Foto: Staffan Gustafsson. Vadstena-Akademiens 
arkiv.

språket. "Svåra" eller "fina" ord och lånord blir konsekvent 
förvanskade. Dessutom  flödar de komiskt dialektefterbildan- 
de replikerna. Det är bara Fiken och Carl som i sina ömmaste 
dialoger talar normalsvenska. Farsinslagen är också m ånga, 
m ed förklädnader, gömställen, ertappanden och handge- 
mäng. Allra värst går det för den stackars M atths som luras 
att maskera sig i Fikens kläder och uppträda som kvinna för 
att avslöja Carl, m en naturligtvis själv blir ertappad, m iss
handlad och förlöjligad.

Slutet på spelet kom m er när det visar sig att Fikens dittills 
okända m or är en syster till M atths, vilket i ett slag förvandlar 
Fiken till hans nära blodsförvant och därm ed omöjliggör hans 
gubbsjuka förhoppningar.
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Det farsliknande händelseförloppet dekoreras m ed sju små 
arior, två duetter, en trio, en kvartett, ett recitativ, ett rondo 
och en avslutande ensemblesång. Till stycket hör också en 
ouvertyr.

Genom sina sångliga och musikaliska inslag ställer pjäsen 
särskilda krav på sina framställare. Operahistorikern A nders 
W iklund m enar att sångpartierna är förhållandevis svåra till 
sitt omfång, även om vissa av dem  har en folklig ton.29 Det 
fanns, som näm nts, sånglig kom petens i Spinacutas ensemble. 
Johan Peter Lindskog och Johan Fredric Forssman var kör
sångare vid Operan. Spinacuta hade fått beröm  för sin sång i 
Gävle, och Kristina Säfström var elev vid Operan. N ågra m u
siker ingick visserligen inte i ensemblen, m en det var inte 
ovanligt att lokala krafter biträdde vid föreställningar. Vi såg

Bild 3. Fänrik Polisson orerar på rådbråkad franska. Vadstena gam la tea
ter är från 1826 och kan ge en känsla av hur det var på teatern för cirka 
200 år sedan. Foto: Staffan Gustafsson. Vadstena-Akademiens arkiv.
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ovan ett exempel från Gävle. Det var sannolikt god m usika
lisk nivå på fram förandet av Kopparslagaren i H ärnösand år 
1787.

Kopparslagaren har satts upp en gång i m odern tid, näm li
gen av unga operasångare på Gamla teatern i Vadstena som 
m aren 2000. Samtliga roller var då fördelade på två kvinnliga 
och fyra manliga artister. Den sam m ansättningen skulle ha 
rymts inom Spinacutas ensemble.

Barberaren i Sevilla

Den barberare som Kellgren näm ner är den m ångkunnige och 
företagsamme Figaro i staden Sevilla. H an är m est känd för 
eftervärlden genom Rossinis operaversion, m en den skrevs inte 
förrän 1816. I H ärnösand som m aren 1787 handlade det om 
Beaumarchais komedi, den som senare blev underlag för Rossi
nis opera. Den var i sin samtid lika populär som operan senare 
skulle kom m a att bli.

Även Beaumarchais pjäs innehåller ett antal sånger, m en 
mera i visform m ed lånade melodier. Slagnumret kom m er re
dan i inledningen, när Figaro gör sin första entré sjungande 
till egen gitarr. H an kom ponerar sin sång m edan han prom e
nerar, avbryter sig, prövar nya formuleringar, stannar och an
tecknar när han är nöjd. Rossini ersatte sedan denna visa m ed 
den beröm da "Faktotum-arian". Utom  Figaro har även det 
älskande paret, Rosina och greve Almaviva, sånginsatser.

Barberaren i Sevilla nådde Sverige några år efter Parispre
m iären 1775. Först u t var teatern i Göteborg under Helena 
Petterssons debutår 1783. Stenborg tog upp  den två år senare, 
och den hade fram förts tre gånger på M unkbroteatern hösten 
1786. Även denna pjäs var alltså aktuell för deltagarna i Spi
nacutas trupp .30

Den för eftervärlden okände Kopparslagaren och den beröm 
de Barberaren må ha olika status i litteraturhistorien, m en de
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är påtagligt lika till motiv och tematik. I båda fallen handlar 
det om unga älskandes rätt att få välja själva. Även i Barbera- 
ren är det en äldre man, doktor Bartholo, som åtrår sin unga 
skyddsling och försöker arrangera ett äktenskap m ed henne. 
H är är den unge älskaren inte en fattig lärling utan en person 
som står högt på samhällsstegen, m en även greve Almaviva 
utnyttjar förklädnader för att lista sig in i Bartholos hus. Och 
det är även här en representant för tjänstefolket, den fiffige 
Figaro, som hjälper de unga älskande till det lyckliga slutet.

Liksom i Kopparslagaren lånar persongalleriet i Barberaren 
mycket från commedia dell'arte. Figaro har till exempel ärvt 
en hel del från typerna bland comm edians tjänstefolk, så det 
borde ha passat Spinacuta att spela Figaro. Han hade ju erfa
renhet av att gestalta Harlekin, som är just en sådan typ. U pp
enbarligen hade Spinacuta under sina fyra år i Sverige tilläg
nat sig språket så väl att han nu kunde ta steget över från 
pantom im er till talroller. Enligt om döm ena från Gävle och Fa
lun ska han ju också ha varit en god sångare till eget 
str ängackompanj em ang.

Det förekommer förklädnader och gömställen även i Barbe
rar en, men den har inte samm a fysiska farsinslag som Koppar
slagaren u tan bygger mera utpräglat på dialogen. M an skulle 
kunna säga att den är mera litterär. Kopparslagaren är å andra 
sidan m era m usikaliskt genomarbetad.

Vidare ut i världen

Den 31 juli 1787 fick Spinacuta och hans ensemble pass i H ärnö
sand för att sjöledes fortsätta till Vasa.31 De har hittills inte kun
nat återfinnas i finskt material. En anledning till detta kan vara 
den stora stadsbranden i Vasa 1852, då mycket av arkiven för
stördes. De flesta truppdeltagarna dök efter en tid upp  i Sverige 
igen, m en paret Spinacuta kom aldrig tillbaka. För en interna
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tionell artist som Antonio Bartolomeo torde St Petersburg ha 
varit ett naturligt mål. Den ryska staden var N ordeuropas sär- 
klassiga m etropol och en m agnet på underhållare och kultur
personer. Därifrån gick också inarbetade turnéväger genom 
Baltikum ned till Kontinenten.

Det är troligt att paret Spinacuta sm åningom  ham nade i 
England, åtm instone på genomresa. Ar 1792 seglade näm li
gen den engelske cirkusdirektören John Bill Ricketts m ed hela 
sitt företag till Amerika, och vid etableringen i Philadelphia 
fanns ett artistpar m ed nam net Spinacuta i hans trupp .32

N u ger efternam net inte en säker identifiering, eftersom det 
vid den här tiden fanns flera verksam m a artister m ed nam net 
Spinacuta. Am erikanska skildringar av herr Spinacutas artiste
ri överensstäm mer dock nära m ed m otsvarande redogörelser 
från Eriksbergsteatern i Stockholm 1783, och det som slutgil
tigt avgör saken är att en am erikansk källa näm ner fru Spina
cuta m ed förnam net Helena, till ytterm era visso stavat just så, 
alltså m ed -a på slutet.

I Amerika uppträdde Helena Spinacuta inte som talskåde
spelare. Däremot gjorde hon, liksom sin man, roller i de po
pulära pantom im erna. M en framför allt hade hon under de 
fem år som gått omskolat sig till konstryttare. Vi ser hur lösli
ga genregränserna kunde vara. Helena Spinacuta ska ha varit 
den första kvinna i USA som red stående på två hästar sam ti
digt i en cirkusmanege. Hon ska bland annat ha gjort detta 
num m er inför George och M artha W ashington, den unga 
republikens första presidentpar.

Eiärnösand på kulturkartan

Teater- och artistbesöket 1787 gör det möjligt att betrakta H är
nösand ur ett sam tida kulturperspektiv, och vi kan börja m ed 
det faktum  att det överhuvudtaget bjöds professionell teater i
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staden. Tvärtemot vad m an ibland tror var det inte Gustav III 
som startade det svenska teaterlivet. Det hade funnits enstaka 
teaterföretag tidigare, särskilt i huvudstaden, m en som jag 
näm nde i inledningen kom det svenskspråkiga resande teaterli
vet igång år 1754.1 en internationell jämförelse kan detta tyckas 
sent, m en det var ändå 19 år innan Gustav III startade O peran 
och 34 år innan Dramatens tillkomst. Spinacutas trupp  besökte 
faktiskt H ärnösand året innan huvudstaden  fick sin kungliga 
taldram atiska teater. M an kan alltså inte säga att Härnösands- 
publiken var efter sin tid m ed teaterupplevelserna 1787. Vi ska 
därtill betänka att m an sannolikt även fick njuta av lindans på 
internationell toppnivå.

Just anknytningen till om världen är värd  att beakta. Det jag 
försökt skildra är inte någon företeelse som var typisk för en 
avlägsen provins. Redan det nordiska sam m anhanget likstäl
ler H ärnösandsupplevelserna med evenem ang i Stockholm, 
Göteborg och Köpenhamn. Trådarna går därutöver till Italien 
och rentav till en annan kontinent.

Ser vi till repertoaren så var de fram förda teaterpjäserna så
dana som spelades i hela Europa. Barberaren var en internatio
nell succé, fram förd i Stockholm bara två år tidigare än i H är
nösand, och den inhem ska Kopparslagaren var skuren efter en 
liknande mall. Formellt sett underhållande kom edier bär de 
på budskapet om individers rätt att välja utifrån sina egna 
känslor. Det var ett tema som skulle följa m ed långt in på 
1800-talets teaterscener och ganska snart glida över från att 
förlöjliga lider liga äldre m än till att kritisera föräldratvång 
och arrangerade äktenskap. Det svenska 1800-talets i särklass 
m est spelade teaterstycke, F. A. Dahlgrens Värmlänningarna, 
är ett typiskt exempel. Teatern understödde de sociala föränd
ringar som förberetts av upplysningstidens tänkesätt. De 
båda pjäserna i H ärnösand 1787 bar på frön som skulle blom 
ma i fram tiden. Den lokala publiken var visserligen inte fri 
från sociala fördom ar m ot de artister som gestaltade dessa
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progressiva tänkesätt, m en när H ärnösandsborna hade skrat
tat färdigt åt M atths och Bartholo hade de kanske ändå tagit 
till sig det underliggande budskapet i Kopparslagaren och 
Barberaren.

Artistbesöken var ännu glesa så långt norrut som i H ärnö
sand, m en när de väl förekom kunde de bjuda på aktualiteter 
och vara på god nivå för sin tid.

Noter
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gium  att spela teater i det nya storfurstendöm et. H on dog i H elsing
fors 1820.

5 Om de italienska lindansarna på Stenborgs teatrar se Johan Flod
m ark, Stenborgska skådebanorna. Bidrag till Stockholms teaterhistoria, 
Stockholm 1893, passim.

6 Om Spinacuta i Göteborg se W ilhelm Berg, Anteckningar om Göte
borgs äldre teatrar, I, Göteborg 1896, s. 308 f.

7 Eiler N ystrom , Offentlige forlystelser i Frederik den sjettes tid, II, 1913 
[faksimil 1986], s. 24.

8 Flodm ark, Stenborgska skådebanorna, s. 235. F lodm ark bygger på den
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passansökan för truppen  som Stenborg läm nade in till slottskans
liet.

9 Weckoblad för Gefleborgs län 6.1.1787, notisavdelningen "A nkom ne 
resande".

10 Alla underhållare utom  m usiker skulle betala 16 skilling per före
ställning. Pengarna delfinansierade straffanstalter för kvinnor, de 
s.k. spinnhusen. Avgifterna skulle krävas in av m agistraterna och 
redovisas till länsstyrelserna. Vad gäller Spinacuta i Gävle återfinns 
redovisningen i Gävleborgs läns landskontors arkiv: Spinnhusräk
ningar 1782-1843, Landsarkivet i H ärnösand.

11 Beverlei eller Vågspels farliga påföljder, borgerligt sorgespel i fem akter 
annonserades till 2.1.1787 (Weckoblad för Gefleborgs län 30.12.1786).

12 Ibid. 21.4.1787. För en sentida läsare kan det tyckas m ärkligt att ha 
en hel symfoni som pausunderhållning. Det troliga är em ellertid att 
m an spelade en sats i taget uppdelat på flera aktpauser. Även vid 
renodlade konserter var det ovanligt att m an fram förde en hel sym
foni i en följd. Ä nda fram till m itten av 1800-talet lade m an gärna in 
något m indre, lättare m usikstycke m ellan satserna. Se t.ex. Leif 
Jonsson, "Konsert för bildning och nöje. M usiklivet i Luleå och Pi
teå", Claes Rosenqvist (red.), Artister i norr. Bottnisk och nordnorsk 
teater och underhållning på 1800-talet, Um eå 2008, s. 240.

13 Ibid. 24.3.1787. O rdet respective hade på den tiden samma innebörd 
som vår tids respekterade.

14 H erm esstav eller merkuriusstav. W.C.L. syftar troligen på att Spina
cuta använt en balanserstång.

15 Weckoblad för Gefleborgs län 3.2.1787.
16 N ärm are om Spinacuta i Falun i Claes Rosenqvist, Gruvstadens nö

jen. Teater och underhållning i Falun 1786-1828, Falun 2013, s. 54 ff.
17 Byggnaden står ännu kvar. Dalarnas m useum  använder den som 

förråd.
18 Fahlu Weckoblad 5.5.1787.
19 1783 hade Gävle fyrtioen fartyg i utrikes fart och åtta i inrikes. En 

bit in på 1800-talet hade staden Sveriges största handelsflotta (Ing
var Henricson, Drömmar om seglande skepp. Gävles sjöhistoria i kap- 
tenstavlor, Gävle 2003, s. 7, 11).

20 Gävleborgs läns landskontors arkiv: Passjournal 1767-, Landsarki
vet i H ärnösand. Passet u tfärdades 25.5.1787.

21 Rolf N äslund, Studier i Härnösands bebyggelsehistoria. 1585-1800 ta
lens m itt, I, Umeå 1980, s. 121 f.; Olof Olsson & Sven Wallin, Härnö
sand genom seklerna, [I], H ärnösand 1974, s. 75 f.; Claes Rosenqvist,
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M ittsvenska scener. Härnösand, Sundsvall och det sena 1800-talets lands
ortsteater, Gideå 1998, s. 29 f., 303.

22 En snau var ett tvåm astat segelfartyg m ed råsegel på båda m asterna 
och ett gaffelsegel på den bakre m asten, storm asten. Snauen skilde 
sig från den m era kända briggen bara genom  att gaffelseglet inte 
var fäst direkt i storm asten u tan  på en extra m indre stång, snau- 
stången, tätt bakom  storm asten (Björn Landström , Seglande skepp, 
Stockholm 1969, s. 155, 163, 182). H är i trycket är det inte så lätt att 
se, m en i större förstoring kan m an urskilja att Resolution har en så
dan  snaustång.

23 V ästernorrlands läns landskontors arkiv: Summariska räkenskaper 
1785-1826, Landsarkivet i H ärnösand.

24 Om lokal hantering av statliga avgifter för underhållare se Rosen- 
qvist, Norrlandskustens teaterpionjärer, s. 11; Rosenqvist, Gruvstadens 
nöjen, s. 99, 177 f.

25 På väg tillbaka m ot Stockholm gjorde de tre resenärerna en avstick- 
are till Falun. Den beröm da koppargruvan var en attraktion som 
drog till sig m ånga resande. Kellgrens ressällskap var enligt Fahlu 
Weckoblad "Prosten N ordin och Advocat-Fiscalen Bergström" 
(21.7.1787). Förnam nen är inte kända. De tre noterades i notisavdel
ningen "Ankom ne resande".

26 Johan H enrik Kellgren, Samlade skrifter, VI, Brev, Stockholm 1923, 
s. 167. Spectacel hade i äldre tid ingen nedsättande innebörd 
u tan  var en helt saklig beteckning på det som senare kom m it att 
kallas teater. Även föreställningarna på Kungliga teatern annonsera
des under rubriken "Spectacler".

27 Det ska dock sägas att det även fanns m än i de högre skikten som 
bem ötte aktriser lika respektfullt som kvinnor ur de egna lagren. 
Och om tycke uppstod  så kunde de gifta sig m ed dem. Förutsätt
ningen var dock att kvinnorna då läm nade scenen och trädde in i 
privatlivet. En aktris som gifte sig utanför det egna skrået kunde 
inte längre exponera sig offentligt på det sätt m an gör på en teater
scen. Eva Kristina Säfström, operaeleven som ingick i Spinacutas 
trupp, gifte sig t.ex. senare m ed ryttm ästaren vid M örnerska husa
rerna friherre von Kaulbars och tillbringade därefter sitt liv som fri
herrinna i Ystad (Flodmark, Stenborgska skådebanorna, s. 298).

28 Kopparslagaren gavs u t av trycket m ed följande uppgifter på titelsi
dan: Kopparslagaren, opera-comique i en act, O rden och Poësien af 
H err C. E. M usiquen af H err Zander. Den kom u t i Stockholm, men 
något år anges inte. Enligt Libris antas den vara utgiven 1781.

29 Vadstena-Akademiens program  2000.
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30 Barberaren i Sevilla gavs u t på svenska 1785 i Didric Gabriel Björns 
översättning. Den är idag mycket svårtillgänglig. Den översättning 
Allan Bergstrand gjorde för Göteborgs stadsteaters uppsättn ing 
1962 finns endast som m anus på M usik- och teaterbiblioteket i 
Stockholm. Barberaren finns dock i m oderna utgåvor på andra 
språk, kanske lättast att få tag på i Penguin Classics.

31 V ästernorrlands läns landskontors arkiv: Passjournal 1764-, Lands
arkivet i H ärnösand.

32 Se Ray Eugene & Robert Daniel Ricketts, Truth and Honor. Ricketts, A  
Family History Book, M adison, Wisconsinl981; William L. Stout, 
Olympians o f the Sawdust Circle. A  Biographical Dictionary o f the N ine
teenth Century American Circus, San Bernardinol998; S tuart Thayer, 
A nnals o f the American Circus 1793-1829, M anchester, M ichiganl976; 
w w w.circushistory.org/O ly m p ian s/01ym piansS2.htm .
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ROBERT ECKERYD

Spannmål mot fisk

Byteshandel över Kvarken under 
1700-talet och början av 1800-talet

M inst från och m ed 1600-talet och även ett antal år efter rikets 
sprängning år 1809 seglade västerbottniska fiskarbönder i all
m ogebåtar över Kvarken m ed sina fångster för att byta till sig 
spannmål. För m ånga av dem  var det m er eller m indre livsnöd
vändigt, eller i varje fall mycket viktigt för deras utkomst. Den
na artikel belyser denna byteshandel och fokuserar huvudsak
ligen tiden efter 1766 och de fiskm arknader som fanns i trakten 
av Vasa. Ett särskilt fokus läggs på byn Ytterboda drygt 2 mil 
norr och Umeå, som kom att få släktförbindelser m ed Österbot
ten som en konsekvens av färderna till dessa marknader. En 
resa till och från Vasa i en haxe, som U m eåprästen Pehr Stenberg 
skriver om i sin levernesbeskrivning, refereras som ett exempel 
på hur sådana seglatser kunde gå till -  inte m inst hu r lång tid 
det kunde ta att kom ma igenom  skärgården på finska sidan. I 
början av 1770-talet flyttade de båda kusinerna Per Persson 
(1738-90) och Jonas Boström (1751-91) från Ytterboda respekti
ve Ersmark i Umeå landsförsam ling över Kvarken och gifte in 
sig i österbottniska familjer.1 Den bakom liggande anledningen 
till att de båda två kom att leva återstoden av sina liv och bilda 
familj i den finska rikshalvan, var av allt att döm a att Ytterboda- 
borna vid den tiden regelbundet färdades till trakten av Vasa 
m ed ström m ing för att i första hand byta till sig råg. Denna by
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teshandel var av stor vikt för bönderna i kustbyn Ytterboda. På 
byns avvittringskarta från år 1782 skrev lantm ätaren Anders 
M agnus Strinnholm att deras hem m an var "svage och fråst- 
ländte", sam t att byam ännen "hava sin förnäm sta utkom st av 
skogens försäljande till ved, boskapsaveln, sam t ström m ings
fisket, varav större delen överföres till Österbotten mot utbyte 
av spannm ål".2 1 m inst 120 år hade då västerbottningar färdats 
över Kvarken i det syftet, m en på senare tid hade byteshandeln 
av allt att döm a fått ett uppsving på grund av tillkomsten av sär
skilda m arknadsplatser på landsbygden utanför Vasa i sam 
band m ed att bondeseglationen släppts fri.

Byteshandeln före 1766

Även på andra sidan Kvarken var det "ett livsvillkor" för kust
befolkningen att få byta fisk mot spannm ål.31 Korsholms historia 
(1941) skriver den välkände finländske hem bygdsforskaren och 
riksdagsm annen K. V. Åkerblom att den österbottniska fiskar
befolkningen "sedan äldsta tider" idkat sådan byteshandel m ed 
folk längre inåt landet.4 Från och m ed 1600-talet kom det att ge 
upphov till konflikter m ed borgarna i den år 1606 grundade sta
den Vasa, vilka ansåg att byteshandeln skulle gå via staden och 
att de hade rätt att kräva tull för fisken. Det finns belägg för att 
de bötfällde österbottningar som m ed sin fisk åkt förbi staden 
på väg inåt landet, m en i sam band m ed ett besök i Vasa är 1668 
gav "kom m issarierna" Erik Sparre och Lorents Creuts allmo
gen rätt att vara befriade från denna tull.5 Den äldsta kända käl- 
luppgiften om västerbottniska allmogeseglatser m ed fisk över 
Kvarken i handelssyfte synes vara från 1663/64, när vasabor
garna, enligt Åkerblom, uttryckte oro över att ett "stort parti" 
bönder från Umeå socken anlänt m ed ström m ing.6 Att bytes
handeln gick i den riktningen hade naturligtvis sin grund i att 
Österbotten hade mer spannm ål att avyttra. Enligt historikern
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H arald Stormyr hade det landskapet "jämfört m ed Västerbot
ten mycket större förutsättningar för spannm ålsodling", något 
som dock tonats ned av den finländske historikern Nils-Erik 
Villstrand, som emellertid även konstaterat att sämre tillgång 
gjorde att spannm ålspriserna var betydligt högre i Umeå i jäm 
förelse m ed Vasa.7 I m itten av 1700-talet ansågs också rågen i 
Vasa, som alltså var det sädesslag m an huvudsakligen bytte till 
sig, hålla mycket hög kvalitet och vara jäm förbar m ed två tun 
nor "annan" råg.8

Vasaborgarna gjorde under lång tid fram över upprepade 
försök att få kontroll över byteshandeln, bland annat genom 
att insända besvär till 1723 års riksdag, m en i 1734 års lag 
stadgades rätten för "landtm annen" att "hvar han vill" sälja 
eller "til bärgning och nödtorft sin" idka byteshandel m ed 
egna produkter ("egen afvel och avrad"), liksom att köpa 
andra bönders produkter.9 Däremot var det inte tillåtet för all
m ogen att bedriva s.k. prånghandel, dvs. att sälja vidare det 
m an köpt eller bytt till sig.10

Trots det som var stipulerat i lagen genom drev dock Öster
bottens landshövding Gustaf Creutz år 1745 en begränsning 
av byteshandeln m ed fisk och spannm ål till en frim arknad i 
Vasa, som inleddes varje år den 24 augusti och varade i åtta 
dagar.11 Den m arknaden hade tillkom mit år 1731, m en enligt 
Creutzs beslut, som bekräftades i en kunglig resolution av 
den 3 septem ber 1745, var den nu alltså exklusiv för den här 
aktuella byteshandeln.12 För brott m ot näm nda resolution 
stadgades ett vite om hela 100 daler i silverm ynt och kon
fiskering av varorna.13 Denna lösning försvårade onekligen 
byteshandeln för västerbottningarna. De var beroende av 
vädret för att kunna segla den relativt långa seglatsen över 
Kvarken och hade därför ibland svårt att infinna sig under 
m arknadsdagarna och även om det förekom att landshöv
dingen förlängde m arknaden, så kunde inte spannm ålsbön
derna vänta i Vasa särskilt länge. Eftersom m arknaden hölls i
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slutet av augusti behövde de åka hem  och bärga skörden.14 
Dessutom förekom tydligen att borgarna i staden skyndade 
sig att köpa all den ankom m ande fisken för att sälja den vida
re för det dubbla priset, vilket uppgavs i sam band med en an
sökan till 1755-56 års riksdag om att få starta en fiskm arknad 
i Mullo by i Lillkyro socken öster om Vasa.15 Trots det som 
var stipulerat om lantm annahandel i lagen, satte alltså m yn
digheterna käppar i hjulen för bönderna. Den bakom liggande 
orsaken har ansetts vara att m an i enlighet m ed det m erkanti
la system et helst ville se till städernas bästa, även om m an 
inte kunde förneka allmogen sin lagliga rätt att handla m ed 
varandra.16 Förutsättningarna kom  dock att ändras radikalt 
bara tiotalet år senare.

Fiskmarknaderna i Toby m.fl. platser
I en kunglig förordning den 20 novem ber 1766 slopades tidigare 
inskränkningar i böndernas seglationsfrihet -  sedan slutet av 
1600-talet hade det bland annat varit förbjudet för andra än 
kustbönder att färdas per båt och avyttra sina produkter -  och 
därigenom  försvann också begränsningen för byteshandeln till 
Vasamarknaden eftersom det blev tillåtet att fritt segla överallt 
inom riket m ed egna produkter.17 Det synes inom kort ha lett till 
uppkom sten av en fiskm arknad i Toby drygt 10 kilometer syd
ost om det nutida Vasa (ca 5 kilometer sydost om Gamla Vasa 
där staden då låg).18 M arknadsplatsen vid Toby å låg bara några 
hundra m eter från den gård i grannbyn Helsingby, där Per Pers
son från Ytterboda blev m åg bara några år efter fiskm arknadens 
troliga tillkomst (trots det tidigare förbudet kan den eventuellt 
vara äldre). Fiskm arknaden i M ullo -  vid Mullo bäcks utlopp i 
Vassorfjärden -  blev nu  också en realitet, liksom m arknader i 
några byar i Vörå socken, bl.a. Kaitsor.19 De västerbottningar 
som kom till dessa platser var m estadels från Umeå, Bygdeå och 
Lövångers socken.20
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N är Per Persson och Jonas Boström flyttade till Österbotten 
i början av 1770-talet seglade västerbottningarna enligt u p p 
gift totalt hem  m ed ungefär 2 000 tunnor spannm ål per år, vil
ket lågt räknat räckte till ett tusental personers årsbehov.21 
U ppfattningarna om hur mycket som läm nades i utbyte vari
erar mellan 1 - 1 ,5  tunna råg för en ström m ingstunna.22 Fisk
tunnorna lär i allm änhet ha vägt ca 120 kilo. Den vanligaste 
rågtunnan vägde ungefär 100 kilo.23 Lärft och vadm al läm na
des även ibland i utbyte av västerbottningarna.24 Platsen för 
m arknaden, som låg vid Bergs hem m an i Toby, valdes troli
gen bl.a. för att det var möjligt att dra båtarna uppför Toby å 
de få kilom etrarna från havet. Eventuellt gjordes det m ed 
hjälp av hästar på båda sidorna av ån, då det var besvärligt 
p.g.a. den sparsam m a vattenföringen (flödet).25 Det fanns 
också en djupare s.k. kungsfåra mitt i ån och det lär för övrigt 
ha varit för grunt för större båtar än skötbåtar.^  M arknads
platsen kom att kallas Tövalite, vilket betyder 'dröj lite' och 
som de handlande på platsen ska ha ropat till ankom m ande. 
Den ska också ha benäm nts fratthamnen, som betyder 'frakt
ham nen'. Till finnarna lär svenskarna ha sagt: "H ar du hav- 
ran, kavran, får du sillakåta igen" (översatt från finska).27 
Kommersen var om fattande och pågick i flera veckor varje 
år.28 Ö sterbottningarna kom från kringliggande socknar m ed 
sitt spannm ål.29 Rågen var m estadels från andra socknar än 
Korsholm (Mustasaari), t.ex. de närbelägna Laihela, Lillkyro 
och Storkyro, m en även från platser längre inåt landet som 
SeinäjokiP0 På 1780-talet ledde nya odlingsm etoder till att till
gången på spannm ål i Österbotten ökade, vilket bör ha gett 
byteshandeln ett uppsving -  inte m inst för att österbottning
arna därigenom  av allt att döm a kom att ägna sig m indre åt 
fiske.31 Västerbottningarna och sederm era även ångerm anlän- 
ningar, kom främ st i oktober och avyttrade det de fångat tidi
gare under året, m en de dök även upp  vid andra tillfällen.32 
Att de kom vid den tiden hade ett sam band m ed att deras
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egen skörd då var bärgad. Åtm instone stundtals bodde de i 
tält under sina vistelser vid Tövalite och ska ibland ha stannat 
i flera veckor.33 En krog där aktiviteten var livlig lär ha legat i 
närheten av m arknadsplatsen drygt hundratalet meter upp  i 
skogen i Toby och i närheten fanns även en gästgivargård.34

Borgerskapet i Vasa gjorde under 1700-talets sista decennier 
förnyade försök att sätta stopp för landsbygdsm arknaderna. 
Bland annat hävdade Vasas borgm ästare E. J. Fagerström  i be
svär till 1786 års riksdag att västerbottningarna även ägnade 
sig åt otillåten köpm annahandel m ed andra produkter än de 
ovan näm nda och anhöll därför om att byteshandeln skulle 
flytta tillbaka till Vasa stad eller till stadens ham n.35 Efter en 
långdragen beredning -  frågan behandlades i sam band m ed 
en allmän reglering av rikets m arknader -  beslutade länssty
relsen i Vasa år 1799 att Tobymarknaden skulle ersättas av 
fyra frim arknader i staden. M an stödde sig härvidlag på en 
resolution från kom merskollegium  från året innan.36 Efter att 
riksdagsm än ur bondeståndet besvärat sig till Kungl. Maj:t 
och bland annat fram hållit svårigheten för dem  som kom från 
västra rikshalvan att inställa sig på särskilda dagar, slogs 
dock 1801 fast att lantm annahandeln m ed "egen afvel" var 
tillåten. Toby fiskm arknad fortlevde därm ed ytterligare en 
tid.37 Ä nnu 1804 fanns den m ed säkerhet kvar och troligen 
även året efter, m en det inte är känt när handeln vid "Tövali- 
te" upphörde.38 De fyra frim arknaderna förlädes från och 
m ed 1801 till Vasa ham n.39

Person- och släktförbindelser över Kvarken

Kyrkböckerna avslöjar fler kontakter än de redan näm nda mel
lan Ytterboda och Österbotten. Drängen Johan Ersson Pundars 
(f. 1780) från Tobys grannby Helsingby var skriven i Ytterboda 
åren 1799-1805 och run t år 1800 flyttade fyra av den då avlidne
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Per Perssons barn  till släktingar i Ytterboda och Stöcke.40 En av 
dem  var hans dotter M aria Persdotter (f. 1783), som blev kvar på 
svenska sidan och vars levnadsöde står i centrum  i en tidigare 
artikel.41 Drängen Olof Andersson i Ytterboda (f. 1776) flyttade i 
sin tur år 1805 till Österbotten.42 Dessa kyrkboksnoteringar ger 
en tydlig indikation på att kontakterna mellan Ytterboda och 
andra sidan Kvarken var livliga och att seglatserna dit fortgick 
under m ånga år. En annan by i Umeå landsförsam ling, vars 
byam än i slutet av 1700-talet regelbundet seglade över Kvarken 
m ed ström m ing var exempelvis Obbola, vilket även fram går av 
avvittringshandlingar.43 Bortsett från Holm ön har jag därem ot 
inte funnit några ytterligare noteringar om personer i kustbyar i 
dåvarande Umeå landsförsam ling som under perioden 1757- 
1809 flyttat över Kvarken.44 Det är därem ot känt att tre bröder 
från Fjällbyn i Lövångers socken flyttade till Sundom  i närheten 
av Vasa ungefär sam tidigt som Per Persson och Jonas Boström 
slog ned sina bopålar i Österbotten.45 Även om den var spar
sam, kan det utifrån dessa fåtaliga uppgifter ändå verka troligt 
att en viss ökad m igration över Kvarken ägde rum  som ett resul
tat av att bondeseglationen släpptes fri år 1766.

Allmogens båtar

Båtarna de färdades i byggde bönderna ofta själva i byn, eller så 
anlitade m an någon i en grannby. Exempelvis på Holm ön och i 
N orum  i Bygdeå socken fanns ganska säkert duktiga båtbygga
re. Båttyper för allmogens handel vid denna tid var t.ex. skötbåt 
(omkring 8 m eter lång), haxe (ca 10-15 m eter lång) och fälbåt (ca 
9 m eter eller längre), vilka samtliga även användes i fisket.46 En 
skötbåt hade en lastkapacitet på ca 10-20 ström m ingstunnor, 
vilket m otsvarade m inst 1-2 ton fisk.47 Skötbåten -  nam net 
kom m er av ström m ningsskötar (näten) -  användes norm alt i 
fisket. Fälbåten (färdbåt) var egentligen byggd för säljakter på
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Bild 1. På denna och följande sida skötbåtar fotograferade på H olm ön i 
sam band m ed 2006 års postrodd. H är postroddsbesättning på "Johanna 
Sofia", byggd 1887 av A. M. Ahlskog, N orra Vallgrund, Replot. Foto: 
H åkan Karlsson.

vintern, m en nyttjades även ibland till annat på sommaren. Det 
är känt att Ytterbodaborna ägde en fälbåt, som bör ha varit 12 
meter lång, och som var m ed på en om talad säljakt år 1804.48 Ett 
10 m eter långt skidbord från den båten finns i dag på båtm useet 
på Holm ön, liksom en rorpinne stam m ande från hem m anet Yt- 
terboda nr 2 m ed årtalet 1792 och initialerna "M.M." ingrave
rat.49 På två bovärderingar från byn, härrörande från 1793 och 
1803, upptas en skötbåt vardera, och på den senare även den 
näm nda fälbåten som värderades till jämförelsevis höga 25 riks
daler.50 Den äldre handlingen rörde Per Perssons bror och svä
gerska.

Gem ensam t för samtliga allmogebåtar som användes i by
teshandeln var att de var helt öppna båtar som inte klarade 
någon större sjögång.51 Därför seglade m an i princip alltid 
den kortaste vägen över Kvarken. Större båtar saknade m an 
de ekonomiska möjligheterna att bygga.52 Av praktiska och
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ekonomiska skäl seglade m an så gott som alltid i lag.53 Både 
för att m an seglade och för att båtarna var känsliga för sjö
gången var m an beroende av rätt väder och därför kunde det 
som sagt vara svårt att infinna sig på speciella m arknadsda
gar, varför Toby och Mullo m.fl. platser nog sågs som bättre 
alternativ för västerbottningarna.54 M ed bra vind kunde m an 
segla m an över Kvarken på en dag, kanske 10-12 timmar, var
av uppskattningsvis ca fyra tim m ar på öppna havet m ellan 
H olm ögadd och den finländska skärgården. Som antytts, 
kunde det dock ta betydligt längre tid än så.

RMIMiitii

Bild 2. Skötbåten "Tjärlek", byggd av Thomas Distler, Kassjö. Foto: Ro
bert Eckeryd.
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Pehr Stenbergs resa till och från Vasa

Um eåprästen Pehr Stenberg (1758-1824) skildrar i sin levernes- 
beskrivning utförligt en resa tur och retur över Kvarken i en 
haxe som tillhörde skräddaren H ans Rönqvist (f. 1747) och hans 
hustru  Sara Sofia Grönbäck (f. 1762) från Röbäck.55 För att ge en 
sam tida bild av hur en färd i en allmogebåt mellan Umeå och 
trakten av Vasa kunde förlöpa -  inte m inst m ed avseende på vil
ka hinder m an kunde m öta -  ska här dessa båda seglatser åter
ges översiktligt utifrån Stenbergs noteringar.

Tillsammans m ed fem andra, varav två var m akarna Rön
qvist, reste Stenberg den 13 juni 1805 från Umeå och kom 
samma kväll till "Sikskärs sundet" vid Lövöudden utanför 
H olm sund.56 Där spenderade m an natten och gav sig m orgo
nen därpå sig ut på öppna havet efter att först ha passerat 
Holm ögadd och sett den båk som då fanns där. Vid m iddags
tid nådde de Valsörarna på finska sidan. Det var vanligt att 
m an om nödvändigt inväntade rätt vind vid Holm ögadd in
nan m an fortsatte och Stenberg skriver att vädret var "ganska 
wackert [...] m ed en jäm n och stilla vind och nästan utan all 
sjögång".57 Respekten för vädrets m akter fram går också av att 
skepparen föredrog den segelled mellan Valsörarna och de 
därpå följande Lappörarna som han ansåg mera säker efter
som den gick genom  skärgården, snarare än på mer öppet 
vatten. Detta utifall "något hårdare w äder skulle uppstiga".58 
Längs den led m an följde genom Vasa skärgård fanns troligen 
ett antal båkar som riktm ärken.59 Stilla väder gjorde att de att 
inte kom fram till Lappörarna samma kväll trots att avståndet 
bara är några sjömil från Valsörarna. I stället förtöjde de båten 
vid en bastu (badstuga) i näm nda skärgård och "lågo der om 
bord öfver natten".60 Dagen därpå fortsatte de förbi Lapp
örarna och seglade så sm åningom  öster om öarna Björkö och 
Replot sedan de först följt Björkös nordliga kustlinje. Efter att 
ha passerat det sund där i dag Replotbron är belägen, nådde
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de m ed hjälp av gynnsam  vind Vasatrakten på kvällen nästa 
dag, som var lördagen den 15 juni. Stenberg näm ner att de 
passerade inloppet till Toby å och han kände till att m an däri
genom tog sig till fiskm arknaden i Toby, som han kallade "en 
allmän m arknads platts".61 H an kom att spendera sex dagar i 
och kring Vasa innan hem resan påbörjades.62 Före hem färden 
köpte han för övrigt fyra tunnor råg för sju riksdaler per tun
na, vilket han ansåg vara ett "godt köp".63

Beskrivningen av hem resan är ett intressant vittnesbörd om 
hur besvärligt det kunde vara att ta sig över Kvarken m ed en 
allmogebåt och illustrerar m ed önskvärd tydlighet varför väs- 
terbottningarna inte alltid kunde kom ma till m arknadsdagar
na i Vasa. Det tog näm ligen en hel vecka efter att han klivit i 
haxen igen innan Pehr Stenberg åter var hem m a i Umeå. An
ledningen var inte så mycket dåligt väder, u tan främ st avsak
nad av vind eller rätt vind. M an hade bott på Risö torp några 
kilometer söder om Vasa, strax norr om inloppet till Toby å. 
Vid Risö torp steg samm a sällskap om sex personer om bord 
igen på kvällen fredagen den 21 juni, m en eftersom de enligt 
Stenberg hade m er hjälp av en "m edström " än av vinden, tog 
m an sig den kvällen bara en kort bit till några sjöbodar (tjär- 
bodar) tillhörande Vasa stad.64 Dagen därpå var de uppe ti
digt "för att kunna begagna den lilla w ind som blåste och 
som w ar likaså maklig som qwellen förut, så mycket att det 
syntes wi skredo fram ".65 På Stenbergs begäran passerade 
m an på nära håll några som fiskade m ed ringnot och utifrån 
det han då observerade har han i levernesbeskrivningen info
gat en beskrivning av hur det gick till att dra ringnot.66 Den 
svaga vinden den dagen gjorde att de sent på kvällen inte ta
git sig längre än ytterligare en halvmil. De gick i land vid en 
udde, strax norr om av Brändö, som num era är en del av det 
nya Vasa. M an gjorde sig beredd att sova under bar himmel, 
m en kort efter att Stenberg lagt sig började det regna, varför 
han tog sin tillflykt till en närbelägen lada. I haxens kajuta vil
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le han inte ligga eftersom han ansåg den vara för trång.
På söndagen den 23 juni var det till att börja m ed vindstilla, 

varför Stenberg höll en kortare andakt för sällskapet, innan de 
vid m iddagstid kunde fortsätta seglatsen till sundet, som u t
gör inloppet ifrån Replot fjerden".67 Där m ojnade vinden och 
under det uppehåll som följde passade Stenberg på att gå till 
den närbelägna byn Västervik för att köpa mjölk till sin med- 
havda och för tillfället tomm a mjölkflaska.68 Först på kvällen 
kunde de åka vidare och tog sig m ed hjälp av en fördevind 
m ed bra fart förbi Replot "utan all fara", trots ökad sjögång 
ute på fjärden.69 Vid 23-tiden nådde m an Finnham n (Finn
hamnen) vid Björkös nordöstra hörn och låg där över i en ba
stu. Stenberg har noterat att det behövdes en annan typ av 
vind än de haft för att komma vidare därifrån och det är fullt 
logiskt då de nu skulle ta av västerut efter att ditintills seglat i 
nordlig riktning. Hela m åndagen den 24 juni, m idsom m arda
gen i enlighet m ed dåtidens kalender, och som var en kylig 
dag, stannade m an i bastun i Finnham n i skydd mot en kall 
nordlig m otvind. Vädret nästföljande dag var liknande, men 
vinden var svagare, varför m an bestäm de sig för att försöka 
nå "Björkö ham n eller sjöbodar?" (numera Svedjehamn) ca 5 
kilometer väster om Finnham n.70 Eftersom det var närm are 
beslutade m an sig inledningsvis för att segla genom ett sund 
som då skiljde skäret där Finnham n ligger från Björkö. I dag 
verkar landhöjningen för övrigt ha förenat detta skär m ed 
Björkö.

Fru Rönqvist hade varit emot att åka vidare i det rådande 
vädret, och blev oroad av att det tydligt gick att se stenar och 
bottnen i det grunda sundet, varför hon utbrast: "Om Ni nu 
segla sönder min haxe, så skall ni bara få höra m ig".71 Hennes 
m an trodde dock att det skulle gå bra att ta sig genom sundet 
eftersom haxen inte var tungt lastad. Stenberg uppger att las
ten bestod av "20. a 30. större och m indre swin" och att sun
det i själva verket var djupare än vad det såg u t att vara.72
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Bild 3. Del av Samuel G ustaf Herm elins karta över Finland från 1799, 
där den ungefärliga rutten  för Pehr Stenbergs återfärd genom Vasa skär
gård år 1805 har ritats in. I övre vänstra hörnet syns Valsörarna. I m itten 
nertill Toby och Toby å.

M an tog sig också lyckligt igenom, m en därefter mojnade vin
den, varför de var tvungna att börja ro. Det gick långsam t 
fram åt och eftersom de var nära land och risk för grundstöt- 
ning förelåg, var Stenberg verkligt rädd  för vad som skulle 
hända om det blåste upp  lite, varför han i levernesbeskriv- 
ningen noterat:

w år belägenhet var wådelig; ty jag insåg alltför alltför 
wäl; att om w ädret aldrig så litet hade tilltagit m ed nå
gon alfwarsam het så hade wi legat på strand och w arit 
olyckliga.73

Efter en ansträngande rodd kom de slutligen välbehållna 
fram  till Björkö ham n vid niotiden påföljande morgon, den 26
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juni, över fyra och ett halvt dygn efter att de läm nat Risö torp. 
Stenberg var så trött i arm arna av rodden att han tyckte det 
kändes som om hans överarm ar skulle gå av. H an besökte ett 
par personer i Björkö by som bott i Um eåtrakten m en låg inte 
över där eftersom byn låg en dryg kilometer från ham nen och 
de i vanlig ordning väntade på läm plig vind.

Efter nattvila i Björkö ham n -  även där låg de över i en liten 
bastu -  fick de nästa dag en passande, om än svag, vind och 
seglade över till Lappörarna och sedan ut på den öppna Kvar- 
ken (i sam band m ed hem resan näm ns inte de längre u t beläg
na Valsörarna). Vädret var vackert och seglatsen relativt lång
sam, m en "dock så att det tydligt syntes att hagsen sköt 
någon liten fart".74 Denna gång såg de till sin förvåning inte 
G addens båk, vilket visade sig bero på att de kom mit ur kurs 
och ham nat 2-3 landm il längre söderut än tänkt. Enligt skep
paren Rönqvist var förklaringen att "den starka nordanström 
m en [—] drivit oss u tu r rätta farleden".75 Trots att de drivit så 
långt kunde Rönqvist emellertid känna igen inloppet till 
"Umeå fjerden" i rakt nordlig riktning.76 På grund av ändrade 
vindförhållanden tog de sig dock inte in i fjärden utan fick ta 
in över natten i en fiskarstuga på Rävskär vid Obbolaön, var
ifrån Stenberg slutligen tog sig hem  via Strömbäcks glasbruk 
och ett besök hos sina föräldrar i Stöcke. Det var nu fredagen 
den 28:e och således sex dagar efter att han läm nat Vasa och 
som näm nts en vecka sedan båten lagt u t från Risö torp. Den 
utdragna hem resan hade därm ed tagit mer än dubbelt så lång 
tid som ditresan.77

Efter rikets sprängning

H andelsfärderna över Kvarken upphörde inte efter rikets splitt
ring. Till grundlagsriksdagen 1809-10 hade västerbottniska 
riksdagsm än inläm nat ett mem orial där de uttryckte oro över
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hur länets livsmedelsförsörjning skulle påverkas om byteshan
deln m ed ström m ing m ot spannm ål försvann på grund av ri
kets sprängning och därför ville m an att den skulle tryggas av 
de svenska fredsförhandlarna.78 I fredsfördraget, som under
tecknades i Fredriksham n i septem ber 1809, stipulerades att 
svenskar fram till oktober 1811 tullfritt skulle "ifrån Finland 
kunna utföra Boskap, Fisk, Spannemål, Lärft, Tjära, Bräder, 
Trädwaror af alla slag, Timmer och Wed, samt i allm änhet alla 
öfriga detta Storförstendömets producter".79 Dessa bestäm m el
ser kom att gälla i ytterligare några år framöver.80

I en militärgeografisk beskrivning från 1810-11 upprättad  
av den svenska krigsm akten uppges att Ytterbodaborna då 
ännu fraktade ström m ing "till Vasaland".81 H ur länge detta 
fortgick är inte helt klarlagt m en ännu år 1817 är det belagt att 
Y tterbodabönderna Mikael Mikaelsson och Nils Olofsson, till
sam m ans m ed torparen Jon Boström och några ytterligare 
personer från Ostnäs och Sävar kom tillbaka m ed säd från 
Vasatrakten.82 Det året infördes emellertid tullar för handel 
mellan Sverige och Finland, vilka i båda riktningarna var 
halverade i jämförelse m ed andra länder.83 Även om Kvar- 
kenhandeln därigenom  fortfarande gynnades, så är det tyd
ligt att dessa tullar var klart kännbara. Guvernören i Vasa län, 
Carl Constantin de Carnali, skrev näm ligen i sin årsrapport år 
1819 att tarifferna vid den tiden ska ha gjort byteshandel m el
lan ström m ing och salt olönsam för rikssvenskarna, och 1821 
hade tydligen spannm ålsexporten till Sverige nästan helt av
stannat.84 H em bygdsrådet G unnar Rosenholm, som skrivit 
om bondeseglation från sin hemförsam ling Solf rakt söder om 
Vasa, uppger att Solfböndernas handelsfärder till Gävle och 
Stockholm m.fl. städer på svenska sidan i princip verkar ha 
upphört just 1817, uppenbarligen som en konsekvens av de 
nyinförda tulltarifferna. Rosenholm har studerat tulljournaler 
från Vasa tullkam m are och inte m inst åren närm ast före 1817 
verkar österbottningarnas trafik på Sverige ha varit livlig och
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innefattat försäljning av en rad produkter.85 Därefter tycks 
hans uppfattning vara att bara enstaka färder förekom innan 
en ny seglation på Sverige uppstod i sam band m ed Krimkri- 
get på 1850-talet.86

Känt är också att ström m ingsfiskande finländare om kring 
1820 slutade uppehålla sig på Stora Fjäderägg utanför Holm- 
ön, vilket sannolikt även det hade m ed de nya tullbestäm m el
serna att göra.87 Däremot uppger lappm arksprästen och folk- 
livsupptecknaren J. A. Nensén i en uppteckning från 1822 att 
Holm öborna "byta m ed förmon åt sig Råg i Storkyro sn", 
ungefär fyra mil öster om Vasa, där de ibland fick två råg tun
nor för en tunna ström ning."88 Det verkar alltså som att plat
sen för åtm instone Holm öbornas byteshandel flyttat inåt lan
det, närm are rågens ursprung. M an kan spekulera i om det 
var de bättre villkoren, m ed ibland två tunnor m ot en, i stället 
för som tidigare 1-1 Vi tunna råg för en tunna strömming, 
som gjorde att det fortfarande lönade sig för dem  att bege sig 
till Österbotten. En uppgift från 1823 gör gällande att de an
vände en fälbåt för detta ändam ål.89 Det året avskaffades 
landsbygdsm arknaderna i Österbotten, m en om det strikt och 
fullt u t gällde allmogens byteshandel m ed fisk är osäkert.90 
Av senare datum  än det tidiga 1820-talet har jag emellertid 
inte hittat några belägg för att denna byteshandel fortgick.91 
U ppenbart är ändå att senare höjningar av tullarna satte 
stopp för lejonparten av bondeseglationen över Kvarken, vil
ken i princip torde ha upphört senast i slutet av 1840-talet när 
fullständiga tulltariffer infördes för produkter från Sverige.92

Noter

1 Ytterboda tillhör från 1823 Sävars församling, som då bröts u t ur 
Umeå landsförsam ling. Per Perssons flytt till Ö sterbotten fram går 
av följande kyrkoarkivalier: Landsarkivet i H ärnösand (HLA),
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Umeå landsförsam lings kyrkoarkiv, AI:7, s. 376 (1768-77); Vasa 
landsarkiv (VLA), Solfs församlings arkiv, kom m unionbok 1789-95, 
s. 240; VLA, M ustasaari (Korsholm) församlings arkiv, kom m uni on
bok 1777-81, s. 20; M ustasaari (Korsholm) församlings arkiv, IJba:l, 
inkom na flyttningsbetyg 1754-89, flyttattest daterad i Vasa 22/5  
1788. A ngående Jonas Boström se: HL A, Umeå landsförsam lings 
kyrkoarkiv AI:7 s. 425 (1768-77); VLA, Solfs församlings arkiv, kom- 
m unionbok 1789-95, s. 266. För ingående resonem ang om Per Pers
son och hans barn  se: Robert Eckeryd, "Trean som blev en sjua: his
torien om M aria Persdotter och vad en feltolkad siffra kan ställa till 
m ed", i Släkten n r 1 2008; Robert Eckeryd, H istorien om M aria Pers
dotter från Helsingby", i Helsingby-Karkmo: Förr och nu, Vasa 2010.

2 Lantmäteriet, Umeå, Avvittringskarta för Ytterboda (1782); Folkrö
relsearkivet i Umeå, Ytterboda byarkiv F:I, avvittringshandlingar 
1782-84. Strinnholm skriver också att "Abbor, Jedda och Sik" fiska
des till husbehov, m edan större delen av ström m ingsfångsten för
des över till Österbotten.

3 K. V. Åkerblom  Korsholms historia: första delen, Vasa 1941, s. 264.
4 Åkerblom 1941, s. 264.
5 Åkerblom 1941, s. 265.
6 Åkerblom 1941, s. 265, 734.
7 H arald Stormyr, Övre Norrlands historia. Del IV, Tiden 1772-1810, 

Umeå 1974, s. 142; Nils-Erik Villstrand, Landet annorlunda: uppsatser 
om Österbottens historia, Vasa 2002, s. 119.

8 Villstrand 2002, s. 119.
9 Åkerblom 1941, s. 265f; Storm yr 1974, s. 142.

10 Stormyr 1974, s. 142.
11 Stormyr 1974, s. 143.
12 Kenneth Awebro, "Fiske i Bottenviken vid m itten av 1700-talet", i 

O knytt n r 3-4 2013, s. 45.
13 Storm yr 1974, s. 143.
14 Villstrand 2002, s. 117 f.
15 Villstrand 2002, s. 117.
16 Bertil Bonns, Kvarkens historia, Umeå 2001, s. 31; Villstrand 2002, 

s. 116. Bonns har beskrivit inställningen från m yndighetshåll under 
t.ex. 1700-talet som "närm ast vacklande".

17 Se Stormyr 1974, s. 143 och Villstrand 2002, s. 113. Ett sam band 
fanns mellan den fria bondeseglationen och långtgående lättnader i 
det s.k. bottniska handelstvånget, d.v.s. att m an fick s.k. stapelstäder 
vid Bottenviken som hade rätt att handla direkt m ed u tlandet utan
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att varorna första skulle passera Stockholm (Se Villstrand 2002, 
s. 106-14 och Storm yr 1974, s. 95)
Åkerblom 1941, s. 266; Storm yr 1974, s. 144; Villstrand 2002, s. 117 
Arm as Loukko, Vasa stads historia II, Vasa 1981, s 457. Byteshandel 
hade i viss m ån ägt rum  på landsbygden även tidigare, trots förbu
det under perioden 1745-66. (Åkerblom 1941, s. 269; K. V. Åker
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PETER BERGLUND

Flickan i glasrummet

Om H-K Rönbloms kriminalromaner

Hans-Krister Rönbloms väg till den svenska deckarparnassen 
var den kortast möjliga. Redan något år efter debuten m ed Död 
bland de döda (1954) ansågs han vara en av de mest fram stående 
deckarförfattarna i Sverige.1 Tillsammans m ed Stieg Trenter, 
Maria Lang och Vie Suneson räknades han under lång tid till 
vad som kallades De Fyra Stora inom den svenska krim inallitte
raturen. Men där Trenter, Lang och i viss m ån Suneson alltjämt 
näm ns m ed respekt har m an varit om ildare i värderingen av 
Rönbloms författarskap.2 Syftet m ed den här artikeln är att 
presentera några viktiga huvuddrag  i H-K Rönbloms romaner, 
m en också att försöka ge en förklaring till varför intresset för 
dem  har minskat.

Rönblom föddes i Karlskrona 1901 och efter en kort akade
misk karriär i Uppsala kom  han framför allt att verka som po
litisk skribent i bl.a. Västerbottens-Kuriren, Västernorr lands Alle
handa och Aftonbladet. H an hade en liberal politisk åskådning 
och var aktiv inom Folkpartiet samt tillhörde nykterhetsorga- 
nisationen NTO. Den skönlitterära karriären inleddes sent och 
han debuterade först vid femtiotre års ålder. U nder en tioårs
period fram till 1964 publicerade han tio krim inalrom aner och 
en bok om spionen Stig W ennerström.3
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Litterära influenser och avståndstaganden

Att i dag läsa H-K Rönbloms deckare kan kännas något främ 
mande. Det är en stillsam stäm ning från ett annorlunda tide
varv i 1950- och 1960-talens Sverige m an m öter och bortsett från 
det m ord som inträffar i varje bok är avsaknaden av svärta och 
djupgående problem  påtaglig. Den våldsam m a och cyniska 
storstadsmiljö som kännetecknar amerikanska deckarförfattare 
som Dashiell Ham m ett, Raymond Chandler och Mickey Spil
lane (s.k. hard-boiled crime fiction) lyser därför m ed sin frånvaro 
hos Rönblom. Det var en typ av litteratur han också kraftigt 
ogillade, vilket fram går i rom anerna.4 Som Lars W endelius vi
sar i en studie över Rönbloms författarskap inspirerades han 
istället av den mer belevade engelska pusseldeckaren, där 
Agatha Christie och än m er Dorothy Sayers var de stora favori
terna.5 Hos Rönblom är det intellektet och eftertanken som löser 
m ordgåtorna och inte knytnävarna eller brutala förhörsme
toder.

Paul Kennet -  en oansenlig hjälte i en oansenlig 
romanvärld

Rönbloms rom anvärld är till sin karaktär oansenlig och an
språkslös. Händelseförloppen utspelas som regel i m indre orter 
på den svenska landsbygden m ed en viss tyngdpunkt på de 
norrländska breddgraderna. Både offer och förövare följer detta 
oansenlighetens m önster och även i övrigt är det den ordinära 
verklighetens m änniskor m an m öter i hans deckare, eller som 
det heter i Höstvind och djupa vatten (1955): "[d]et är inget natt- 
klubbsgäng vi har att göra m ed här, u tan slätkam m at folk som 
sover gott om natten".6 Det oansenliga präglar även författa
rens litterära stil som är nedtonad, deskriptiv och tidvis kryd
dad m ed en mild ironi.
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H uvudperson i samtliga Rönbloms tio rom aner är läro
verksadjunkten Paul Kennet. Även denne tillhör de anspråk
slösas skara och så här beskrivs han i debutrom anen Död 
bland de döda:

Paul Kennet var inte ovan vid att behöva påm inna folk 
om vem  han var. Hans ansikte var en sm ula svårt att 
komma ihåg när m an tappat det u r sikte. Det efterläm
nade inte ett intryck som kan uttryckas m ed vanliga fyr
kantiga adjektiv. Några hade kallat det 'sym patisk t/ 
andra 'färg löst/ och en hade sagt att det såg u t som ett i 
u tan  någon prick över. Det var på sitt sätt ett mycket an
vändbart ansikte, m en det kunde inte användas till att få 
folk att vända sig om .7

U tm ärkande för Paul Kennet är också hans akadem iska 
fram toning och det finns gott om litterära och konstnärliga re
ferenser i böckerna. H an är historiker i grunden och dispute
rade på en avhandling om "De adriatiska stadsrepublikernas 
fall", m en arbetar till vardags som lärare. H an dras kontinuer
ligt in i olika m ordgåtor och han ser en stark överensstäm m el
se m ellan historikerns vetenskapliga m etoder och slutled- 
ningskonsten i detektivarbetet. N är han tillbakalutad i en 
bekväm  fåtölj på ett landsortshotell likt en sentida Sherlock 
Holmes tänder sina tre pipor Sadrak, Mesak och Abednego 
och under m ånga tim m ar begrundar fallets beståndsdelar vet 
m an att lösningen finns inom räckhåll. Det är dock inte ovan
ligt att han söker hjälp hos andra i de olika mordfallen. I de ti
diga böckerna är det systern Susanne Kennet som bistår ho
nom  och i de senare hans flickvän Lena Åtvid, m en hjälpen 
kan också kom ma från poliser, läkare och journalister eller 
andra m änniskor han träffar.8

Troligen är den akadem iska fram toningen hos Paul Kennet 
en orsak till att nutidens läsare inte dras till H-K Rönbloms
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böcker, något Lars W endelius även har fram hållit.9 För det är 
väl tveksam t om "Corots silverdim m a" och "Rossettis Bea
trice" är självklara referenser idag.10 A ndra orsaker är för
m odligen Paul Kennets präktighet -  likt Rönblom är han ab
solutist -  och i stort sett problemfria tillvaro. I jämförelse m ed 
en sam tida svensk deckarhjälte som H enning Mankells Kurt 
W allander finns ingenting av dennes livsleda eller alkohol
problem  hos H-K Rönbloms skapelse. Att han inte har några 
laster -  förutom  piprökningen -  gör att det är fullt möjligt att 
uppfatta honom  som något tråkig. Till detta kan läggas den 
brist på erotik som utm ärker rom anerna. Paul Kennet lever 
visserligen i ett förhållande m ed en kvinna, m en den bild som 
fram träder av deras sam levnad är både barn- och könlös. 
Kanske är det den engelska deckartraditionen som bidrar till 
detta, där hjälten m ed Bo Lundins form ulering ska vara "be- 
levad, begåvad, beläst".111 en artikel har Rönblom själv fram 
hållit att deckarförfattarens främ sta uppgift -  likt sagoberätta- 
rens -  är "att förströ och ge ro".12 M an skall emellertid ha i 
åtanke att sagan för Rönblom även kan omfatta "grym m a ef
fekter" och våldshandlingar.13

Den typ av anglosaxisk pusseldeckare som Rönblom var in
fluerad av är också en möjlig anledning till det sviktande 
intresset för hans böcker. H ögkonjunkturen för den sortens 
cerebrala detektivhistoria, där en m ästerdetektivs intelligens 
och tankeskärpa står i centrum  -  t.ex. Hercule Poirot eller 
Lord Peter Wimsey -  har sedan länge m attats av.

En idyll i upplösning

De landsortsm iljöer som H-K Rönblom skildrar är nästan utan 
undantag platser som under folkrörelsernas tidevarv ham nat 
vid sidan av den m oderna samhällsutvecklingen och riskerar 
att avfolkas. M an är "en idyll i upplösning" som det heter om
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roslagsbyn Linåker i Bok över obefintliga.14 Denna tendens är 
även tydlig i den krisdrabbade glasbruksorten Komosse i Skrat
ta Pajazzo (1956), i det avsom nade stationssamhället Tegelvik i 
Krans åt den sköna (1960) och i den slum rande idyllen Abroka i 
Tala om rep (1958). Paul Kennets avhandling hette som näm nts 
"De adriatiska stadsrepublikernas fall" och i Rönbloms rom a
ner förefaller äm net vara "Den svenska landsortens fall". Jan 
Broberg är inne på ett liknande spår när han efter ett uppslag av 
Åke Runnquist hävdar att det Rönblom ägnade sig åt i sina 
böcker "var ingenting m indre än en hel sociologisk kartlägg
ning av det svenska samhället efter det andra världskrigets 
slut".15

Ett återkom m ande fenom en i författarskapet är hur den 
m indre orten har svårt att acceptera främ m ande företeelser 
och annorlunda människor. En postm ästare i det fiktiva Te
gelvik i Krans åt den sköna kan därför uttrycka sig på följande 
sätt:

[i] Tegelvik håller m an reda på folk och begär att de ska 
veta sin plats. Det duger inte att någon försöker sticka 
upp  -  då blir hon genast nertram pad. Tegelvik är en 
trångsynt och hjärtlös och gudsnådlig håla, och här kan 
ingen trivas som inte är likadan själv!16

Landsortens utstötningsm ekanism er kan också ta närm ast 
rasistiska uttryck. En indignerad Paul Kennet konstaterar i Se
natorn kommer tillbaka (1959) hur den m örkhyade Ronny -  som 
har en svensk m am m a och en afroamerikansk pappa -  ham 
nar utanför gem enskapen i den norrländska byn Kärdla. Ron
ny är förälskad i en ung kvinna från byn och blir felaktigt 
m isstänkt för både våldtäkt och det m ord som begås i rom a
nen. För Paul Kennet är det uppenbart att detta är orsakat av 
att han på flera sätt är en främling i byn: "[h]an var svart och 
olämplig och född i Stockholm och på allt sätt tjänlig som
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syndabock".17 Kennet beslutar sig för att försvara Ronny när 
majoritetens "allm änna m ening" tar ställning mot honom, 
m en ham nar då själv på kant m ed m änniskorna i Kärdla.18 I 
kam pen för den enskilda individens rätt m ot majoritetens all
m änna m ening fram träder H-K Rönbloms politiskt liberala 
värderingar här på ett eftertryckligt sätt.

Rollspel, identitetsbyte och flykt

Ett annat centralt tema hos Rönblom är hur rom ankaraktärerna 
sägs spela roller och att det liv m an lever utspelas på en teater
scen. H är visar sig en djup illusionslöshet hos författaren och 
det har möjligen bidragit till att litteraturkritikern och arbets
kam raten Allan Fagerström  ansett honom  vara cynisk.19 Tydli
gast är detta tema i Skratta Pajazzo och i Bok över obefintliga. I den 
förstnäm nda kallas varje kapitel för en akt i ett teaterstycke och i 
den sistnäm nda uppför invånarna i det lilla samhället Linåker 
en dram atisering av Verner von Heidenstam s dikt "Fången", 
vilken oavsiktligt speglar det krisartade tillståndet i Linåker. 
H-K Rönbloms dragning åt det illusionslösa hos m änniskan har 
fått både Jan Broberg och Lars W endelius att jämföra honom  
m ed den svenske författaren Olle Hedberg.20

I de sena verken från 1960-talets början intresserar sig Rön
blom också för m änniskor som byter identitet och som flyr 
när deras tillvaro blir alltför trängd. Sannolikt påverkad av 
Patricia Highsm iths The Talented M r Ripley (1955) gestaltas hur 
handlaren Fridolf Berglund i Bok över obefintliga -  i rom anen 
kallad "sm itaren" -  övertar en död sjömans identitet och le
ver ett dubbelliv där han även driver en antikvitetsaffär 
i Stockholm. Länge m isstänks han vara m ördaren i berättel
sen, m en i det ytterst överraskande slutet pekas en annan per
son ut.

Den bok där illusionen och rollspelet når allra längst är för
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fattarens tionde och sista rom an M annen som höll sig undan 
(1964) som utspelas i det Um eåliknande Fogdeböle. I den 
bygger hela skeendet på ett gungfly av m issförstånd och Rön
blom  agerar tveklöst både dom are och bödel över dem  som i 
rom anen har utnyttjat en oskyldig m änniska för egen vin
nings skull. Detta m ärks särskilt i slutet där ödet till slut hin
ner upp en giftmördare som av m isstag dödar den person 
denne älskar mest. Rönblom anknyter ibland till det antika 
ödesdram at och M annen som höll sig undan är det främsta ex
em plet på den inriktningen.

Flickan i glasrummet

Den största drivkraften för Paul Kennet och därm ed kärnan i 
H-K Rönbloms litterära verk är inte främ st att lösa själva m ord
fallet. Det är en instinktiv känsla för varje livs egenvärde. Utifrån ett 
sådant synsätt blir författarens uppgift inte enbart att m åna om 
huvudkaraktärerna utan även om de m indre centrala personer
na i händelseförloppets utkant. Som vi har sett kom m er detta 
delvis till uttryck i Senatorn kommer tillbaka och Mannen som höll 
sig undan och det är något som växer sig starkare vartefter för
fattarskapet fortskrider och kan närm ast liknas vid ett slags 
trosföreställning -  ett credo -  för Paul Kennet och i förlängning
en för H-K Rönblom själv. Det är också denna etiska uppfordran 
som avspeglar sig i nam nen på Paul Kennets pipor Sadrak, Me- 
sak och Abednego. De är uppkallade efter de tre m än i Gamla 
Testamentet som vägrade att tillbedja den babyloniske kungen 
N ebukadnessars gyllene bildstod och av den orsaken döm des 
till döden genom bränning, m en i kraft av sin tro räddades av ett 
gudom ligt ingripande.21

I Död men obegråten (1961) -  en bok som anses vara Rön
bloms svagaste på grund av vissa likheter m ed den am erikan
ska hårdkokta deckargenren -  löser förvisso Paul Kennet
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m ordet på den osympatiske och därför obegråtne konsthisto
rikern Krister Ordahl, m en den bedriften ham nar närm ast i 
skym undan av det m ord som utförs på en namnlös kvinna 
som arbetar på en översättningsbyrå och endast kallas "flick
an i glasrum m et". H on röjs ur vägen av m ördaren för att hon 
känner till saker som hotar honom. M ed en term  häm tad från 
det militära är hon vad som i senare krim inallitteratur och 
film brukar kallas collateral damage. Så här beskrivs hon av en 
skottskadad och sängliggande Paul Kennet i Död men obe
gråten:

[fjlickan i glasrum m et var en bifigur i handlingen, en 
som expedierades i förbigående, på samm a sätt som b ru 
dar och sm ågangstrar i en am erikansk krim inalrom an -  i 
ena kapitlet skjuts de ihjäl, i nästa kapitel är de bort
glöm da och jakten på huvudpersonen fortsätter.

Detta var vad han uppfattade som en kränkning: att 
flickan skulle betraktas som en bifigur i dram at [...] Paul 
gjorde ett plötsligt kast m ed huvudet där han låg i sin 
bädd. Kastet betydde en protest m ot den sakernas ord
ning som gör m änniskors liv och död till oväsentliga si- 
dom otiv och bokföringsfrågor.22

Paul Kennet ansätts hårt av samvetskval för att han inte 
lyckades förhindra att "flickan i glasrum m et" m ördades. 
Hans ensidiga upptagenhet vid m ordet på Krister Ordahl gör 
att han dessutom  bestraffar sig själv genom att dum dristigt 
konfrontera m ördaren och ådrar sig därigenom  en allvarlig 
skottskada. Mot bakgrund av detta resonem ang verkar det 
rimligt att titeln Död men obegråten i lika hög grad avser den 
bortglöm da "flickan i glasrum m et" som den illa omtyckte 
Ordahl. Även i Höstvind och djupa vatten (1955), Döden i grytan 
(1957) och Mannen som höll sig undan (1964) drabbas Paul Ken
net av liknande samvetskval för att bikaraktärer i handlingen
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råkar illa ut. Detta i grunden hum anistiska betraktelsesätt 
om fattar också m ördarna i Rönbloms romaner, vilka behand
las som m änniskor och inte ondsinta monster. Av den anled
ningen kan Paul Kennet fälla dessa ord i Höstvind och djupa 
vatten: "[bjakom  varje m ord står en m ördare, och m ördaren är 
en m änniska som du  eller jag".23

Det kast m ed huvudet som Paul Kennet gör i sjuksängen i 
Död men obegråten förekommer i nästan varje bok av Rön
blom. Det är den oansenlige detektivens mest utagerande 
handling och inträffar när han upplever att någon har blivit 
behandlad på just ett orättfärdigt sätt. I de tidigare böckerna 
kom bineras huvudkastet vanligen m ed att en lock ur Paul 
Kennets hår ram lar ner i ansiktet, vilket här troligen omöjlig
görs av horisontalläget i sjuksängen. H-K Rönblom lär själv 
ha haft en liknande m otsträvig lock i sitt hår som han tvinga
de tillbaka m ed en kraftig och spektakulär huvudrörelse.24

"N är den svenska detektivrom anens historia skrivs kom 
m er ett fylligt kapitel att ägnas Hans-Krister Rönblom ".25 Så 
uttryckte sig Lars W endelius 1995 trots m edvetenheten om att 
Rönbloms generationskam rater Stieg Trenter, M aria Lang och 
Vie Suneson vid den tidpunkten värderades högre. I ett efter- 
ord konstaterade han också att den väsentligen annorlunda 
och m er samhällskritiska krim inalrom an skriven av Maj Sjö- 
wall och Per Wahlöö -  som kom  att få ett stort genomslag -  
symboliskt nog började ges u t bara några m ånader efter att 
Rönblom avlidit 1965.26 Förhoppningsvis får W endelius ändå 
rätt i sin förm odan om hans plats i den svenska deckarens 
historia. Något stöd av aktuell statistik över de svenska 
bibliotekslånen får han dessvärre inte. Vid den senaste m ät
ningen 2012 var H-K Rönblom nere i blygsam ma åttahundra 
lån m ot nästan trettontusen 1992.27 Även för Trenter, Lang 
och Suneson ser siffrorna dystra ut. De Fyra Stora inom 
svensk krim inallitteratur heter idag någonting helt annat.
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LASSI FORDELL

Ett krigsbarn berättar

U nder andra världskriget evakuerades ca 70000 barn  under 14 år från 
Finland till i första hand  Sverige, m en även till Danmark. Evakueringen 
av de finska krigsbarnen eller F inlandsbar nen är en av historiens största 
barnom flyttningar. Efter kriget återvände de flesta barnen till Finland, 
m en ungefär 15000 finska barn  blev kvar i Sverige livet ut. Barnen p la
cerades över hela Sverige (NE). H är följer en personligt hållen berättelse 
av upplevelsen att som barn  m itt i b rinnande krig flyttas från sin familj, 
sitt hem land och sitt m odersm ål. Berättare är Lassi Fordell (f.d. G ran
berg) som sju år gam m al år 1941 flyttades från Kajaani (sv. Kajana) i cent
rala Finland till Hössjö, 22 km  öster om Umeå. Lassi är fortfarande boen
de i Umeå, i dag 80 år gam mal, m ed hustrun  Britt. Tillsammans har de 
barnen Thomas och Helena och flera barnbarn.

Susanne Haugen, redaktör

Han har vågat sig så långt som till den tim rade husknuten. Pap
pa har sagt till honom  att gå till potatislandet några steg längre 
bort, m en nu  pinkar han här, strax intill knuten. Hela tiden tittar 
han sig ängsligt omkring. Den första snön har redan täckt den 
frusna m arken m ed ett tun t lager vitt och fördröjt skym ningen 
något, m en hans glädje i att pinka figurer i snön får vara. Snabbt 
pressar han fram pinket, vänder sig skevande in mot brotrap
pan och tryggheten m edan han lirkar in mojen i gylfen. De m ag
ra benen skälver av köld, nakna i läderstövlarnas skaft och knä
byxornas vadmal. Innan han drar den tunga farstudörren efter 
sig vågar han, halvvägs in i tryggheten, låta blicken hastigt sve
pa över åkrarna och bäckens björkridå. Inte ett ljus syntes, trots 
att han förstod att alla liksom de själva tänt karbidlam porna. 
M örkläggningsskivorna för fönstren gjorde kvällen i byn främ 
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m ande och ökade hans ångest. M örka och dystra stod gårdarna 
i skogsbrynet: Kallios, Mäkis och de andra. Till och m ed stinsens 
vita hus var m örklagt. Vad som helst kunde dölja sig därute. Se
dan de två ryska spionerna för några veckor sedan blivit gripna 
i färd m ed att m inera järnvägsbron hade sjuåringens rädsla bli
vit okontrollerbar. Han väckte ibland syskonen om natten med 
att skrika i söm nen och ensam  vågade han inte röra sig ens m el
lan ladugård, stall och stuga. Att häm ta en tvål från bastun nere 
i björkdungen var omöjligt och att göra sina behov i utedassets 
kom pakta m örker om kvällen fyllde honom  m ed skräck. Pappa 
förstod och hade gett honom  lov att få gå till potatislandet i 
stället.

Där han stod i dörröppningen hörde han ett främ m ande 
ljud. Ett dovt sjungande m uller nådde svagt hans spända hör
sel. H an kände inte igen det. Det var inte ett annalkande tåg, 
det var mycket vassare och han borde kunna höra något av 
ånglokets snabba fläm tande i backarna vid Kivijärvi. Och det 
var inte den tim merbil som några gånger passerat genom  byn 
på den knaggliga landsvägen. Det här var ett okänt ljud och 
det växte snabbt i styrka. Lassi släppte dörren, for som en iller 
genom  den kalla farstun och stötte upp  stugdörren. Det kom 
m er någonting! Kom ut och hör!

Alla stannade upp  och lyssnade. M amma vid spisen m ed 
potatispannans lock i handen, de äldre syskonen närm ast kar
bidlam pans ljuskägla m ed läxböcker och pappa putsande 
m ed sandpapperet på yxskaftet. N u trängde ett brum m ande 
tydligt genom tim m erväggarna och fönstren. Pappa förstod 
först. "Det är bombflyg! Lägg er ned på golvet!"

På sekunden låg alla på de kalla golvplankorna. I tystnaden 
skrällde i Lassis öron det roterande pannlocket som m am ma 
tappat. Lassi hade kastat sig ned framför ugnsm uren och fick 
askskoveln i m agen m en det var inte av den sm ärtan han 
kved svagt. M ed uppspärrade ögon bakom  de igenim m ade 
starka glasögonlinserna hörde han de ryska bom bplanens
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m otorbuller växa till dån i öronen. H an visste inte hur det 
skulle bli när bom berna börja krevera -  bara att det skulle bli 
hemskt. Det förstod han av alla historier som berättats i stu
gans dystra kvällar om släktingars öden i städer längre söder
ut. N är m otordånet tycktes outhärdligt väntade han sig att 
stugan skulle blåsa bort och de alla skulle dö i blod, slamsor 
och ofattbara smärtor. Men det kom ingenting. Dånet avtog 
lika snabbt och brum m et fick en annan ton, ljusare. Snart för
stod alla att planen passerat och att bom berna denna gång 
inte var äm nade för deras lilla by. Sakta reste alla sig upp. 
Först av alla äldsta brodern Kusti svärande, så Pekka och sist 
av alla systrarna Pirkko och Liisa, m en då stod redan Lassi 
gråtande m ed arm arna om m am m as runda bak. Lättnaden 
förbyttes snart i ny spänning. N u hördes tydligt, likt åska på 
avstånd, vågor av dova knallar från kreverande bomber. 
Ihopträngda utanför farstubron såg de alla de lågande ljusen 
på him len från briserande bomber. Alla förstod. De bom bar 
Kajani. Tystna och gripna stod den lilla gruppen kvar trots att 
kylan fick dem  att huttra. M ullret dog snart bort m en ljuset på 
him len talade sitt tysta språk. Staden brinner.

Fulla stuggolvet m ed främ m ande människor! M än och 
kvinnor, unga och gamla. Familjer och ensamma. Alla fullt 
påklädda. Några insvepta i rockar eller pälsar, andra i filtar. 
M ånga har mössor på, de flesta filtstövlar. Ett par gamla gub
bar har satt sig upp  för att röka sina papyrosser och samtalar 
tyst och sakta. De flesta är vakna, men m ånga av barnen so
ver ännu. Det är kallt i stugan, trots att någon eldar i bakug
nen m ed järnluckan öppen. Det begynnande gryningsljuset 
där ute kan anas i de smala springorna mellan mörklägg- 
ningsskivorna och fönsterbågen. Allt fler av främ lingarna 
vaknar m edan Lassi försöker att förstå detta underliga. H an 
kryper sömnigt ned från ugnshyllans värm e och trevar sig 
fram i dunklet u tan  glasögon mellan de främ m ande m änni
skorna bort m ot tryggheten hos m am m a vid järnspisen. Äntli
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gen fram me lägger han tyst arm arna om henne och tittar ut 
över golvet. Då för hon handen ned över hans huvud  och 
stryker hans hår. Det har hon aldrig gjort förut, så Lassi tittar 
upp  m ot hennes ansikte och ser att det inte är mamma. Han 
skäms och rodnar och flyr snubblande över de liggande krop
parna. Alla förstår. Skratt och fniss. Lassi kryper upp  till syst
rarna på ugnshyllan. Liisa berättar att de främ m ande kom 
under natten. De är evakuerade flyktingar på väg från gräns
trakter mot tryggare om råden. De kom gående eller åkande 
på slädar i djupsnön, m ed kor och får i släptåg. N ågon försök
te hålla grisen varm  i den mycket stränga kylan. N u var ladu
gården full av djur, liksom stallet, hölidret och ladorna. Ur 
bastuns skorsten steg röken spikrakt m ot den turkosblå him 
len. Allt detta plötsliga liv gör Lassi överdrivet upprym d. 
M ed pälsm össans öronlappar fladdrande flänger han röd- 
blom m ig runt och m ärker inte att stövelskaften fylls av snö. 
H an försöker att hjälpa till än här än där m ed att ge korna hö, 
bära vattenhinkar till kreaturen, han talar m ed alla, blygseln 
är alldeles bortblåst. H an pratar, skämtar, skrattar som i feber. 
Men gråten är så nära så nära. Fram på förm iddagen är alla 
som evakuerats iväg, m en nya skall kom ma senare.

Lassi d rar iväg m ed sina lekstöttingar, som Kusti täljt åt ho
nom, m ot järnvägsstationen. N är alla gör sitt yttersta vill han 
och kom pisen Erkki också bidra. Säckar m ed cellulosa till 
nödfoder har lastats av vid spåren, och de två patrioterna job
bar och lastar i säcktrasor och drar på sina kälkar ihop cellulo
san i stora högar i snön.

Den vem odigt u tdragna ångvisslans tjut gör dem  uppm ärk
samm a på att ett tåg är på väg. Pojkarna läm nar sina stötting
ar och springer till perrongen. Kanske stannar tåget. N är det 
står där svart och väldigt m ed loket som väsande andas un 
der det att vatten fylls på hör Lassi att det är ett rödakorståg 
m ed sårade frontsoldater. N ågon skym tar bakom  fönstren 
m ed bandage om huvudet grinande illa av smärta m ot poj-
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Salen i Lassis hem  i Kaajani, Finland. Fotot ägs av Lassi Fordell.

karna på perrongen. -  Vi kliver upp  och tittar, föreslår Erkki. 
Lassi vet att det är förbjudet och fasar för synen av sårade 
m en kan inte motstå. De kliver upp  på plattform en, öppnar 
vagnsdörren och kan titta in bland de sårade. De flesta ligger 
på bårar, några sitter på britsarna. Alla är mer eller m indre 
bandagerade, några m ed m örka blodfläckar på det vita. Det 
som Lassi inte sedan kan glömma är de stym pade. En hårt 
om bunden stum p av en arm, en m an på en bår m ed en ben
stum p pekande upp  m ot vagnstaket. Lassi fläm tar och stirrar 
när han plötsligt lyfts av en sköterska och nästan kastas av 
vagnen. Det skulle kom ma fler rödakorståg.

M aten stod färdig på bordet. Det var riktig festmat, både 
korv, kött, och bröd. Och det var stora fat. N u väntades karl
arna hem  vilken m inut som helst. Knarret av stövlarna i den 
kalla snön brukade vara signalen till m am m a att ställa fram 
potatisskålen. Lassi och syskonen var hemma. Skolan hade 
varit stängd en tid och alla hjälpte till hemma. Liisa hade just
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kokat kaffet färdigt och stod m ed pannan i handen och Pirkko 
höll på att sopa golvet. Lassi hängde vid m atbordet m ed nä
san över bordskanten och längtade efter en korvskiva. I bak
ugnen dånade en björkvedsbrasa och kallrim met på tim m er
väggarna från m orgonen var borta. M amma stökade tyst vid 
spishörnan. Då kom planen. Lassi hann se att de var bruna 
och hade två propellrar. Lågt över trädtopparna m ed ett fruk
tansvärt m otordån. Ingen hade blivit förvarnad. Ingen hade 
ham rat på den upphängda rälsstum pen vid järnvägsstationen 
som m an brukade för att varna byborna så de skulle hinna ta 
skydd i potatiskällarna. I samma ögonblick som m otorerna 
hördes kom de första smällarna. Och denna gång var de när
mare än någonsin. Alla i stugan skrek. Först trycktes fönstren 
in på väggen m ot stationen så alla kastade sig på golvet bak
om m uren m ot lillkammaren. Liisa hade kaffepannan i han
den och det heta kaffet flög i en kaskad över henne och hon 
skrek än värre. Lassi var alldeles tyst, förlamad av skräck där 
han låg på m agen m ed glassplitter regnande över sig och m ed 
ett sådant fasansfullt dån av en rad bom bkrevader att han 
aldrig hört något liknande. Mellan smällarna hördes splitter 
vina omkring, slå i tim m erväggarna, riva upp spåntaket och 
studsa om kring på golvet. Tryckvågorna gjorde rent hus m ed 
alla fönster, dörrar slets loss och själva huset skakade. Allt var 
över på några minuter, m en blev kvar hos Lassi för alltid. Ing
en av dem  hade blivit skadade av splitter och glas. Då kom 
m am m a ihåg Pekka som hon skickat iväg för att handla salt i 
den lilla lanthandeln. U pprörd och nervös skickade hon iväg 
Pirkko för att söka honom. N ödtorftigt klädd m ot kylan 
sprang hon slintande iväg utför backen förbi bastun m ed de 
hem skaste föraningar. Men i björkallén m ötte hon en likaledes 
springande Pekka på väg hem  m ed saltet. Snyftande berätta
de han i stugan att han hört planen kom ma och förstått vad 
det var och kläm t in sig mellan två vedkastar. Där hade han 
stått under hela anfallet, bedövad av dess häftighet. Strax
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kom pappa hem från skogen. Hästen fick stå fläm tande kvar 
m ellan skaklarna efter galloppen m edan han först konstatera
de att alla var oskadda och sedan våldsam t svärande gick 
runt i snön och inspekterade skadorna. N är Lassi såg hans 
vanm äktiga förtvivlan och hur svärandet övergick i ett stilla 
gråt m edan han selade av Valaki och ledde in honom  i det 
ram ponerade stallet försökte han gråtande klänga sig fast i 
pappas frusna byxben, m en han hade annat att tänka på. Inga 
fönster i stugan, dörrarna intryckta, taket trasigt, stallet 
obrukbart, ladugården måste hastigt tätas för att klara korna. 
Men vare sig m änniskor eller husdjur var skadade. Lassi sörj
de en stund senare all m aten som måste kastas bort för glas
splittrets skull. Mest sörjde han korven.

En efterm iddag m ed snön sakta fallande utanför de ny in
satta fönstren drog Pekka Lassi intill sig. Brodern hade varit 
så ovanligt snäll och mild m ot honom  liksom alla övriga i fa
miljen. N u ville Pekka visa honom  något i sina läxböcker. H an 
visade på Sverige i kartboken, på huvudstaden, på stora älvar 
och höga berg. H an visade på att det bruna var berg och att 
det måste finnas väldigt m ånga och höga berg i Sverige. "Så 
där är säkert fina skidbackar skall du  se. Mycket bättre än 
här." Så tog han fram en annan bok och sökte igen en bild av 
en man. "Det här är en svensk. De är hem skt rika och snälla i 
Sverige." Lassi tittade länge på m annen. H an hade runt ansik
te, ganska tjocka läppar m ed en liten mustasch. H an hade en 
svart rock på sig m ed skinnkrage och skinnm össa på h u vud 
et. Först nu  förstod Lassi att han skulle ensam  fara till Sverige. 
Och någon m ånad senare skulle han möta m annen på bilden.

Lassi gick på Kaj anis gator mellan förbrända husrester och 
bom bkratrar. M amma höll honom  i handen och var hela tiden 
så snäll. Så snäll att han nästan höll på att få en lastbil i gult 
och rött trä som han tiggde i ett skyltfönster.

Redan i trappuppgången kände Lassi de främ m ande dofter 
som visade sig kom m a från den lilla läkarm ottagningen på
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andra våningen Doktorn tog ett prov som Lassi var tvungen 
att gråta över, han lyssnade och tittade och m am m a berättade 
om hur gossen fick så svag syn för ett par år sedan, hur han 
och syskonen fick kikhosta i somras och hur det ena ögat i ett 
våldsam t hostanfall fastnade i ögonvrån och hur Lassi fortsat
te att hosta hela tiden sedan dess, m en inte syskonen. Det 
skym de på, och i det skum m a väntrum m et satt flera m am m or 
m ed sina barn. M am m orna pratade lågm ält m ed varandra 
m edan barnen tyst bligade på varandra. Då släppte Lassi en 
lång och ljudlig prutt. M am m orna skrattade och Lassis m am 
ma förebrådde honom. M en bara snällt och liksom på låtsas. 
En av flickorna log retfullt m ot honom.

Lassi kunde inte gråta. H an var som förlamad. Ar efteråt 
kunde han inte ens m innas att han vinkade från vagnsfönstret 
till dem  på perrongen. H an kunde inte ens m innas om pappa 
och m am m a eller syskonen följt m ed till stationen för att ta 
adjö av honom. Han bara stod där i fönstret och tittade på 
den välkända perrongen, på den gula m agasinsbyggnaden, 
vägen där bakom  och dikenas ridåer av sälg och sly. Ovanligt 
m ånga m änniskor stod i grupper i snön eller gick långsamt, 
som i ultrarapid, på vägen från stationen. Men han upplevde 
dem  bara som svarta käglor m ot det vita. Okända och anony
ma fast han borde känna igen dem. M amma hade sytt nya 
kläder åt honom. Knäbyxor och kort jacka i hem vävt grått yl
letyg och nystickade yllestrum por som stacks på benen. Han 
hade fått ta Pekkas ganska nya läderstövlar fast de var m yck
et för stora. H an hade önskat sig en ny skinnmössa m ed öron- 
och pannskydd av fårskinn att vika ned, m en fick nöja sig 
m ed den gamla. Inte ens den vanliga glädjen över nya kläder 
kunde nu  göra honom  glad. A dresslappen m ed hans nam n i 
ett snöre runt halsen gjorde det alldeles klart för honom  att 
det var sant. H an skulle skickas bort från pappa och m am ma, 
bort från Pirkko och Liisa, från Kusti och Pekka, från stugan 
och gårdsplanen, inte från några ägodelar och saker u tan  iväg
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från tryggheten, ja från själva livet. Efteråt kunde han inte 
m innas hur den sista m orgonen hade varit. Inte hu r han kläd
des på eller åt. Inte hur hans lilla matsäck packades, inte hur 
han tog farväl av dem  alla. H an kunde inte m innas att han 
gråtit, att det varit kramar, att han försökt spjärna emot eller 
protestera. H an kunde inte m innas den kalla prom enaden i de 
ovana kläderna till stationen. Inte hur tåget, som skulle föra 
honom  bort, svart, frustande och m ed den välkända ång- 
visslans vem odigt u tdragna tjut m ullrat in till stationen. Inte 
hur hans systerson kom mit m ed, bara tre år gammal, och som 
han nu  skulle ta hand om på vägen till Sverige. H an kunde 
inte m innas de sista och slutgiltiga stegen upp  på vagnens 
plattform. Eller om han och Jussi blivit lyfta upp. Inte om nå
gon följt m ed in i vagnen. Inte några slutliga farväl. Efteråt 
kunde han bara m innas att han stod där i fönstret och såg 
svarta käglor röra sig av och an på det vita och att loket frus
tade kraftigt till några snabba stötiga utandningar och började 
rulla iväg.

Kupén hade två gula bänkar vända m ot varandra gjorda av 
träribbor. Sitsen var för djup för hans ben, och ryggstödets 
rundning passade inte alls en barnrygg. Än värre var det för 
Jussi, som försökte få plats att lägga sig på bänken. Alla var 
oroliga. N ågra grät högljutt hela tiden, andra orm ade på bän
karna och några stod och tittade u t genom  kupéfönstret. Två 
pojkar kunde omöjligt sitta stilla. De gick ut och in genom ku
pédörren, sprang ett stycke i gången, hela tiden nervöst p ra 
tande m ed hög röst. Varje gång de passerade dörren drog de 
igen den efter sig. Så slog tågets brom sar plötsligt till när poj
karna just var i färd m ed att dra igen dörren. Den fick extra 
fart av inbrom sningen, slog igen m ed en kraftig smäll och en 
låsm ekanism  på insidan spärrade dörren. En stund senare 
upptäcktes att dörren inte gick att rubba. Lassi och de övriga i 
kupén var instängda. Snart var ett allm änt gråt igång. Flera 
av barnen rev och försökte öppna dörren utan  att lyckas. Efter
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en evighet av tid kom en rödakorssyster i korridoren för att 
hjälpa till. H on skrek genom dörren att barnen skulle hålla sig 
lugna och inte röra dörrlåset. Lassi hörde att m an m ixtrade 
m ed dörren m en tiden gick och dörren förblev stängd. Gråten 
tilltog igen bland de instängda.

Långt om länge kunde barnen höra en m ansröst utanför 
dörren. Kraftigare verktyg var i användning nu och en stund 
senare var dörren öppen. N u följde en utskällning för att de 
lekt otillåtet m ed dörren. Pojkarna som var orsak till händel
sen var borta, så Lassi och de andra fick ta emot bannorna 
oskyldigt, och ingen vågade protestera. N u var Jussi törstig 
och hungrig. Lassi kom ihåg den lilla matsäcken han fått med 
sig. H an plockade fram m am m as sm örgåsar av grovt m örkt 
bröd m ed skivor av det finaste pålägg Lassi visste av, rökt får
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kött. H an tog också fram  en glasflaska m ed saft ur den lilla 
väskan. Jussi och Lassi tuggade och åt och sneglade på de 
andra barnen, som också tog fram  smörgåsar och flaskor m ed 
vanligtvis mjölk. Jussi ville ha saft. Lassi öppnade kapsylen 
och gav flaskan till Jussi. H an hjälpte sin systerson m ed att få 
flaskan till m unnen. Vagnen skakade och gungade och saften 
rann m est vid sidan om m unnen. N är han druckit nog och 
skulle läm na igen den tunga litersflaskan tappade han grep
pet och flaskan föll. Först ned på benen m ed blåbärssaften 
skvim pande och så i vagnsgolvet där den small i bitar. N u 
stänkte den blå saften även över de närm ast sittande barnens 
ben. Ett kaos uppstod. Jussi grät, Lassi, som också fått på sig, 
blev arg, de större av de nedstänkta barnen svor. Saften rann 
över kupégolvet och ett av de m indre barnen stod och tram 
pade i smeten. Ett par rödakorssystrar kom efter en stund. De 
var stränga och beskäftiga. Snart var golvet avtorkat, kläder
na nödtorftigt rengjorda, alla barn  på nytt strängt tillsagda att 
hålla sig lugna. Den tysta gråten dog efterhand ut.

Tåget vaggade vidare och skym ningen föll utanför fönst
ren. Inget ljus fick tändas i vagnarna och m an satt och låg 
snart i m örker och allt fler föll i sömn. Lassi också. I lugnet 
och tystnaden strax före insom nandet kom ångesten krypan
de. Saknaden. De obesvarade frågorna. Då och då brom sade 
tåget in. I den plötsliga stillheten vaknade några av barnen 
till, vände sig, kved och som nade om. Lassi reste sig upp  på 
en station och tittade u t på vinterlandskapet. H an visste inte 
var de var, inte vart m an var på väg, inte när m an skulle vara 
framme. H an var våldsam t kissnödig och gick u t i gången. 
N är han nådde toaletten i vagnsändan var nöden för stor. Det 
mesta ham nade i byxorna innan hann fått upp  gylfen. H an 
grät lite av skam och gick tillbaka.

H and i hand, några bärande på sina små paket, vandrade 
barnen i flera led u t från den stora järnvägsstationen, alla m ed 
adresslapp i ett snöre om halsen. Sjuksystrar och andra vuxna
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gick vid sidan om och höll ordning. Några av de m insta bar
nen måste bäras. Inga gatlyktor eller skyltfönster var tända. 
Endast snön lyste upp. Det måste vara m idnatt. Lassi visste 
inte var han var. H an var dödstrött och Jussi vid hans hand 
ännu tröttare. Lassi fick halvt släpa honom  m ed sig. M ammas 
m edskickade m atpaket hade blivit kvar på tåget. Vart var de 
på väg? Jussi orkade snart inte följa m ed längre. En syster 
kom och lyfte upp  honom  och var snart osynlig för Lassi. Det 
skulle dröja m ånga år innan han återsåg Jussi.

I ett långt led gick det tysta tåget av barn  uppför landgång
en om bord på fartyget och längs en annan brygga över däck
et. Snart var m an några trappor ned i ljus och värme. Här 
fanns oändliga rader av våningssängar och m ånga glada, 
snälla och pladdrande kvinnor som tog hand om dem. Barnen 
blev uppsluppna och lyckliga över att vara i värm e och ljus 
och av det vänliga bem ötandet. Spänningen lättade. Skratt 
och fniss kom  fram när m an fick en slaf tilldelad m ed filtar 
som luktade så ovant, m en inte dåligt. Systrar kom  m ed 
brickor m ed smörgåsar och mjölk. M ed glupande aptit tömde 
barnen sittande på britsarna brickorna. Limpsm örgåsarna 
sm akade sött och him m elskt gott. N ågon bad högljutt om 
mera. A ndra stäm de i, inte gnälligt och bråkigt u tan  glatt och 
m ed gott humör. Systrarna tog emot anfallet m ed glädje. N åg
ra av dem  försvann och var strax tillbaka m ed fler smörgåsar. 
Nya böner följde. Här tycktes ju finnas oändliga mängder. 
Allt var ett stoj och ett stim. Barnen m um sade och åt och syst
rarna häm tade nya lager och satt emellanåt och hjälpte de 
m insta att få i sig maten, klädde av dem  och m ätt och belåten 
som nade snart Lassi m ed kläderna på. N är han vaknade var 
allt så främ m ande. Han hade glömt under den tunga sömnen 
var han var. Efter en stund klarnade dock minnet. H an kände 
båtens rörelser, såg de andra sängarna och förstod att han var 
om bord på ett fartyg på väg till Sverige. Den glada och triv
samm a stäm ningen från natten innan var dock borta. En
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känsla av tom het och ensam het fyllde honom. H an kände inte 
längre sorg eller hem längtan, bara tomhet. H an blev liggande 
kvar på britsen och stirrade tom t m ot ingenting. Sjuksystrar 
kom och väckte hela skaran. N u kom gråten till m ånga och 
stillheten övergick till högljutt kaos. De allra m insta skrek ef
ter m am ma, de lite större efter smörgåsar eller mjölk. M ånga 
brottades m ed att få på sig kläder och de små ville ha hjälp.

Alla skulle upp  på däck. Det var en grå och disig dag. 
Däcket hävde sig tungt och det var svårt att hålla balansen. 
N är fartyget dök i vågorna flöt vatten in på däcket genom sto
ra gapande hål i sidorna. Barnen blev tillsagda att hålla sig 
borta från de delar av däcket där vatten flöt omkring. Lassi 
tittade på de grå vågorna genom öppningarna och rös. Han 
hade aldrig sett havet tidigare, och utan  att riktigt förstå 
anade han  ändå farorna. Några talade om minor. Inte heller 
det visste han något om, m en förstod ändå att det var farligt. 
Lassi var återigen olidligt kissnödig. Var skulle han pinka 
här? H an var för blyg för att fråga. I stället drog han sig sakta 
och så om ärkligt som möjligt undan  längs fartygets sida. H an 
kom snart till ett prång. Så snabbt som möjligt öppnade han 
gylfen och lät strålen träffa den vitm ålade väggen. När han 
tittade upp  stod en m örkklädd m an och tittade lugnt på ho
nom. H an log lite snett, och Lassi kunde inte ana om det var 
vänligt eller fientligt, m en lirkade in mojen så snabbt han 
kunde och smet iväg till de andra. N u insåg han att Jussi var 
försvunnen. H an sökte en stund bland barnen på däck utan  
att se till honom. Snart orkade han inte tänka mer på det.

I bussen var alla glada. Det var nog för att det var så ljust, 
trots att det var m örkt ute. G littrande ljus kom från skyltfönst
er, bostadshus, gatlyktor, m ötande bilar, ja, från m änniskorna 
på trottoarerna. Borta var den dysterhet som m örkläggningen 
hade skapat och i stället infann sig hos Lassi ett lugn och en 
stilla glädje som han inte känt på länge. N u tänkte han inte på 
vad han läm nat bakom  sig, inte på vart han var på väg, knap-
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past ens på var han befann sig.
Inne i det lilla kapellet brast häm ningarna. Lassi kunde 

bara inte sitta så stilla, som systrarna ville. H an sprang runt i 
bänkarna, fick några andra m ed sig, drog iväg m ed en runda 
innanför altarringen, hoppade över bänkar, skäm tade exalte
rat m ed systrar och kam rater och fick hållas en god stund m e
dan systrarna var upptagna av annat. M en till slut tröttnade 
någon av de vuxna och sade till strängt och det blev plötsligt 
tyst. Lassis sinne blev m ed en gång alldeles plötsligt stilla. 
Sorg och saknad slog sina klor i honom  och han blev sittande 
ett stycke ifrån de andra i ensam het och tittade på scenen. En 
efter en kallades barnen fram. Systrarna granskade var och en 
från topp till tå. Dåliga jackor togs av och ersattes av nya, 
svenska, och trasiga tröjor byttes m ot nya m ed dittills okända 
mönster, svenska, och nötta läderstövlar eller våta stövlar av 
filt togs av och nya svenska pjäxor m ed en ljus rem  över vris- 
ten drogs på och knöts av systrarna. Lassi blev allt gladare av 
vad han såg. H oppet tändes att även han skulle få nya svens
ka kläder, helst nya pjäxor. N u var det hans tur. En syster tog 
tag i honom , vred honom  runt, pratade ett obegripligt språk 
m ed de andra systrarna och skickade vänligt m en bestäm t 
iväg honom. Först trodde inte Lassi att det var sant. Skulle 
han inte få någonting? Inte ens pjäxor! Snart gick dock san
ningen upp  för honom. H an blev förbigången. Lassi bet sig i 
läppen. Inte gråta! Självömkande satte han sig åter för sig 
själv och försökte se så ynklig ut som möjligt och fingrade på 
sina läderstövlar för att någon skulle se och begripa. Men 
ingenting hjälpte. H an kände om växlande bitterhet, självöm
kan och ilska. Det rika Sverige svek honom. Den bittra stun
den blev kvar hos honom  länge.

Återigen på ett tåg. M ånga, m ånga fler barn i ett kaotiskt 
myller. Rop och skrik. Kylan från perrongen drog hela tiden 
in i vagnen. Tågvagnarna var helt annorlunda. M örkt trä, 
bänkar m ed tygsitsar, annan lukt och obegripligt språk. Sjuk
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systrar sprang och jäktade. Tittade på barnens adresslappar, 
drog i väg m ed somliga till andra vagnar återvände m ed nya 
till vagnen. Skivor lades ut mellan bänkarnas sitsar och täck
tes m ed filtar. Barnen placerades u t på dessa och trycktes ned 
liggande för att förstå att här skulle m an ligga och sova. 
Ibland kom en syster som Lassi förstod. N u ropade hon så att 
det hördes över hela vagnen: "Ni skall lyda de svenska tanter
na! Håll er stilla på era platser. Innan ni som nar skall ni gå 
och kissa. Ni får absolut inte kissa på er under natten och blö
ta ned filtarna!" Så försvann hon. Tåget började röra sig och 
snart bredde lugnet u t sig. Resa igen. Vart? H ur länge? Ett ef
ter ett vaknade barnen. Det hade varit en orolig natt. Ideligen 
väckte m an varandra ur sömnen m ed sparkar och slag, plöts
liga gråt och skrik. M an vände och vred sig i sömnen, satte sig 
upp  och tittade sig oförstående om kring och som nade snart 
om. Lassi arbetade sig långsam t upp  ur sömnen, som dröjde 
sig länge kvar i ett halvvaket tillstånd. Vagnsdörren slogs upp 
och en sjuksyster visade sig i dörren. H on gick från bänk till 
bänk och tittade, drog upp  gardinerna och talade på svenska 
m ed ett barn här och ett annat där. Ingen förstod vad hon 
sade. Så kom hon till den sittande Lassi. H an gäspade och 
gnuggade sig i ögonen fortfarande, endast halvvaken. Hon 
tog tag i hans strum ptäckta fötter och lyfte dem  häftigt åt si
dan och visade på en våt fläck på filten under Lassi och börja
de tala häftigt sam tidigt som hon höjde rösten. Lassi kunde 
inte ta fel på att hon var arg och talade mycket strängt till ho
nom. Hon trodde att han kissat på sig, m en han var oskyldig! 
Han sade det till henne och att han bytt plats m ed någon un 
der natten. Men det var inte han som gjort det! H on gick snart 
sin väg utan  att bli m ild och snäll. Lassi var olycklig. Han satt 
länge kvar och vred sig av harm , sm ädad för något han var 
oskyldig till. M ötet m ed Sverige började inte bra.

Det hade redan ljusnat. Tåget stod stilla intill en låg, m örk
brun  stationsbyggnad. Bakom den ledde en allé av frostiga
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björkar mellan glesa villarader. Höga snövallar kantade vä
gen. Det var kallt. Mycket kallt. En häst klam pade tungt förbi 
m ed strutar av rimfrost ur näsborrarna, fast släden han drog 
på var tom  och den påpälsade kusken gick vid sidan om för 
att hålla sig varm. Här skulle Lassi av och tas om hand av 
sina nya föräldrar. Några barn  hade redan lyfts ned och tagits 
om hand och om edelbart letts iväg bakom  stationsbyggna
den.

Lassi kände spänningen stiga. M ötet m ed svenskarna var 
inne. Det gick långsamt, så Lassi hade ganska god tid på sig 
att titta på den svartklädda skaran som väntade på sitt barn  
på perrongen. H an hajade till av förväntan, när han där nere 
såg en pälsklädd man, som han genast kände igen från Pek- 
kas bok. Samma runda ansikte, samm a mustasch, likadan 
päls och pälsmössa. H an är säkert rik, tänkte Lassi. Och hon 
vid hans sida ser också snäll och rik ut. H oppas att jag får 
dem, tänkte Lassi. Pramför honom  fanns några barn  och bak
om honom  ytterligare några. Chansen fanns, m en det var 
ovisst. Lika gärna någon av de andra kunde bli vald. Lassi 
såg hur svenskarna där nere tittade upp, granskade deras bli
vande nya familjemedlemmar. Lassi tyckte att de två han u t
sett tittade på just honom , och han försökte att fånga deras 
blick. Pratade de inte lite tyst till varandra m edan de såg på 
honom? Kanske ville de ha honom? Kunde han vara så lyck
ligt lottad?

N u var det hans tur, och de var fortfarande kvar. Lassi led
des fram  till trappan. Med bultande hjärta snarare förnam 
han än såg hur de kom fram, hur han sträckte fram  arm arna 
och lyfte ned honom. U nder en kort stund låg han m ot det 
svarta tyget i hans päls. H an kände igen doften av lagård och 
djur, och förstod att var bönder. Kanske hade han misstagit 
sig. H an förstod genast att han inte skulle till en stad utan till 
en by, kanske likadan som han kom mit ifrån. Oron släppte 
honom  dock genast. De nya ledde honom  bort några m eter
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och ställde sig och granskade honom , nöp i hans kläder, p ra
tade obegripligt till honom. H on strök honom  över kinden, 
han lyfte honom  lite ett par gånger under det att de pratade 
lite enstavigt m ed varandra, hon tog av honom  m össan och 
tittade än m er närgånget på hans m agra kinder, tjocka glas
ögon och ljusa lugg. U nder tiden tittade Lassi tillbaka på de 
två, än på den ene än på den andra. Han hade nog haft tur 
ändå, tyckte han. Och hade hon inte tårar i ögonen när 
granskningen var slut och de tog honom  m ellan sig i händer
na och gick till ett annat tåg på stationen.

När de nästa gång steg av tåget var de uppenbarligen i en 
stad. Lassi undrade om han tagit fel ändå. H an ville gärna bo 
i en stad. Där hem m a var det allt fint att bo i stan. N är släk
tingar från stan kom och hälsade på blev det annan mat, 
ingen arbetade då, det bjöds på korv och kalja i bastun och 
stadsborna luktade så gott. Redan deras sätt att prata var an
norlunda och fint. N u gick de hand i hand längs en bred gata 
m ed björkar i dubbla rader. Efter en stund kom de att gå förbi 
ett beigefärgat hus m ed större skyltfönster än Lassi någonsin 
sett. Allt var så ljust och förnäm t och såg obegripligt dyrt ut. 
Han försökte bromsa lite för att hinna se det fina. Så kom de 
till ett ofattbart vackert fönster. Hela rutan var som rödfärgat 
av något halvt genomskinligt papper. Bakom rutan såg Lassi 
högar av frukter i alla färger, karameller, konfekt, choklad och 
andra ögonfröjder. N ästan allt i fönstret var okänt för honom, 
m en han kunde inte missta sig på att det alltsam mans innebar 
outsägliga njutningar för m unnen. N u satte han riktigt klack
arna i snön för att kunna se ordentligt och kanske få dem  att 
förstå att han ville smaka på någonting av de okända läcker
heterna. M en han lyckades dåligt. Lite dröjde de, m en de 
drog honom  snart vidare. Lassi blev åter undrande. H ade de 
ändå inte råd att köpa någonting av det underbara som fanns 
i det här i landet var det ju inte så mycket bevänt med lyckan 
i Sverige, som hans syskon intalat honom.
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Den enda trösten var att detta måste vara sista delen av den 
här långa, ovissa och tröttsam m a resan bort till det okända. 
Dagen hade varit lång. Från utskällningen för den våta fläck
en på filten till entim m esresan i buss bort från stadens frestel
ser u t på den m örka landsbygden. N ästan hela dagen hade 
han omgetts av ett obegripligt språk. U ndantaget var några 
tim m ar på efterm iddagen i stan hos bekanta till de nya för
äldrarna. Där fanns en mycket vacker och högfärdig kvinna, 
som ställde massor av frågor till Lassi, m en han förstod bara 
delar av vad hon sade, fast det lät som finska. H an tyckte inte 
om hennes konstiga sätt, hennes kläder, hennes röda läppar 
eller hennes m ånga frågor. H an hade ännu ingen aning om 
var de befann sig, vad byn där de stigit av bussen hette, vad 
de nya föräldrarna hette och han kunde inte göra sig förstådd 
m ed någon metod. H an hade redan insett att han måste försö
ka lära sig deras språk. M en hur skulle det gå till? Hos de 
konstiga bekanta i stan fanns en person som ofta sade någon
ting som lät som "ååå". Lassi tyckte det var lätt att lära sig, 
och när nu någon tilltalade honom  svarade han "ååå". Men 
han tyckte inte att det verkade som de förstod vad han sade 
på svenska ännu.

H an var trött. H an var trött både i hjärnan av allt det nya 
och det nya språket. H an var också mycket trött i benen. H an 
hade en intensiv m olande värk i knävecken. Törstig var han 
också och längtade efter en skopa vatten ur hinken vid järn
spisen där hemma. Bussen försvann bakom  en vägkrök och 
läm nade en stark doft efter sig. Det hade varit spännande att 
åka buss. Det var andra gången i hans liv. Första gången var 
när han hade läm nat fartyget och åkte in i den stora, ljusa stan 
-  första m ötet m ed Sverige.

De tre stod nu  i kvällsmörkret i det snöiga vägskälet och 
när m annen och kvinnan hade fått grepp om de kassar, väs
kor, kartonger och paket de hade m ed sig, begav de sig iväg 
igen. M annen gick först i sin långa päls, därefter kvinnan i en
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m örk kappa och sist kom Lassi i deras fotspår, fortfarande 
klädd i de kläder m am m a hade satt på honom  och som han 
ännu inte hade tagit av sedan han for hemifrån. Kvinnan och 
Lassi försökte följa och kliva i m annens spår i snön.

För honom  var det inte så lätt m ed sina korta, spinkiga ben, 
så snön började packas i stövelskaften. Runt om kring låg snön 
djup och granarna på sluttningen intill dignade under den. 
Stigen bar först utför en brant backe. Mitt i backen blev sikten 
klar över en vid slätt omgiven av mörka skogar och här och 
där lyste ett blekgult ljus från spridda gårdar. För Lassi tyck
tes de långt borta. Flan gick sist i den tysta raden och undrade 
vart de skulle. Var det till någon av de fjärran gårdarna eller 
skulle stigen föra dem  in i den m örka skogen till ännu längre 
bort liggande gårdar som ännu inte syntes. H an var nära att 
helt tappa orken. H an ville lägga sig ned. Avståndet till de två 
där fram me ökade. Lassi käm pade m ed sin trötthet och sin 
törst. Trots att han hela tiden gick och åt snö från vanten han 
doppade i snödrivan ville törsten inte släppa. H an orkade 
snart inte längre. H an kände en stark frestelse att bara lägga 
sig ned. Hittills hade de följt en hästväg m en nu tog den nå
gorlunda upptram pade stigen slut. Snön blev ännu djupare 
och det blev än tyngre för kvinnan och Lassi att följa i m an
nens fotspår. Ingen hade yttrat ett ord sedan bussen lämnats. 
Lassi var ytterst nära att ge upp, när m annen svängde tvärt åt 
vänster och gick spikrakt m ot ett upplyst hus i skogsbrynet. 
Det var ännu långt dit, m en Lassi anande att det var dit de 
skulle. N är han nu kunde se slutet på sin långa resa samlade 
han nya krafter och käm pade vidare.

H ans förm odan var riktig. En stund senare stod de i köket i 
hans nya hem. Det var inte alls så stort som hemma. Det här 
köket skulle ha rym ts i ett hörn av m am m as kök, m en här var 
m an uppenbarligen inte heller så m ånga, som de varit där
hemma. Men fint var det här. Väggarna var klädda nedtill 
m ed brun  panel och upptill var de tapetserade. Golvet täcktes
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av en korkm atta m ed bara en trasmatta. Ljust var det här ock
så. Ingen stinkande karbinlykta u tan en tjugofem wattslam pa i 
en hissbar lam pa i taket spred ett varm t sken över köket, nå
gonting helt annat än karbidlam pan och de rykande pärtorna 
därhem m a. Spisen till höger var inte svart som m am m as utan 
emaljerad i ljusgult. M öblerna var enkla. Ett bord i m itten av 
rum m et, en beige soffa till vänster och en chiffonjé rakt fram. 
Vid fönstret u tåt slätten stod en piedestal m ed en blom m ande 
pelargonia på. För övrigt bestod m öblem anget av några stolar 
runt bordet, vedlåren och ett skåp för porslin. Lassi tittade 
länge. Så annorlunda allt var! Men det skulle nog bli bra. Inte 
kände han just nu  saknad efter de mörka tim m erväggarna, de 
väggfasta bänkarna och golvets bruna, breda plankor. Doften 
av djur var välkänd för honom  och han förstod att de trots de 
fina kläderna och m öblerna var bönder. M en var fanns vatten
hinken? Törsten var outhärdlig!

Det skulle bli kvällsmat. Kaffe till hans nya pappa och 
m am m a och till flickan som syntes vara i syster Liisas ålder, 
choklad och smörgåsar till Lassi. N är vatten skulle tas fram 
till detta blev lyckan stor för honom. Flickan tog en kastrull, 
höll den under ett rör i väggen och skruvade på en ratt ovan
för. Ut u r röret sprutade vatten. Äntligen! Lassi skrattade 
högt, nästan hysteriskt av trötthet och lättnad. H an gick fram 
och satte m unnen under röret och släckte törsten. En stund 
senare satt de alla fyra vid bordet. Lassi m ärkte hur m an ville 
honom  väl, hur m an pratade om honom , hur m an ställde frå
gor till honom  och var intresserade. Framför honom  låg en 
smörgås m ed ett m örkt kött på. H an sm akade på den. Det 
mjuka brödet var sött och gott m en köttet sm akade mycket 
illa i Lassis m un. Helst hade han spottat u t det. Han var dock 
så hungrig, att det bara var att försöka få i sig smörgåsen m ed 
ham burgerkött och allt. N är den var uppäten  lutade sig kvin
nan över honom  och sade samm a sak om och om igen. Hon 
sade flera gånger "yksi, kaksi, kolme". Snart förstod han att
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hon frågade om han ville ha fler smörgåsar. Det ville han inte 
och sade övertydligt "ei kiitos".

Kvinnan sken upp  och log belåtet och gick genast och gjor
de honom  en ny m ed än mera av det m örka köttet och gav 
honom. H an blev alldeles olycklig m en kunde inte vägra. H an 
tuggade och svalde. Choklad hade han aldrig sm akat tidigare. 
Den var söt och god, mycket godare än det lingonbladste som 
hans m am m a brukade rosta och koka. Chokladen blev trösten 
och lisan efter en mycket lång dags färd till m ålet och vilan. 
De följande dagarna var fyllda av sömn och havregrynsgröt. 
Det m esta av m aten som bjöds honom  sm akade konstigt och 
ovant. M en havregrynsgröten, även den en nyhet för honom , 
sm akade utm ärkt. N är kvinnan m ärkte det startade en gröt
diet som om fattade gröt m ed mjölk, gröt m ed lingonsylt, 
gröt m ed smör, stekt gröt m ed socker eller stekt havre
grynsgröt m ed stekt bacon.

En kall och klar vinterdag, när m annen var borta från hem 
met, tog flickan honom  i handen och drog honom  till köks
bordet. N u satt de där alla tre. Flickan pekade på Lassi och 
sade "Lassi". Sedan pekade hon på sig själv och sade "M arta" 
upprepade gånger och gjorde tecken till honom  att upprepa. 
H an förstod henne och lärde sig genast hennes namn. Lika 
snabbt lärde han sig kvinnans nam n, Gärda. Efter en kopp ex- 
trasötad choklad tog M arta honom  vid handen och de gick 
tillsamm ans till ladugården, och Gärda följde med. M arta pe
kade på ett djur i en kätte och sade upprepade gånger "kalv". 
Han upprepade ordet. Så gick de vidare, runt bland djuren 
och övade.

Det nya livet hade börjat.



Recensioner

H erm an  L indqvist. N är F inland var 
Sverige. H istorien om de 700 åren in
nan riket sprängdes. A lbert Bonniers 
Förlag, S tockholm  2013.

H erm an  L indqv ist är v år flitigaste 
pop u lä rh is to risk a  författare. F rån  
början  u trik esk o rresp o n d en t sa d 
lade h an  om  år 1990 och blev  his- 
to rieförfa ttare  p å  heltid . H u v u d 
verke t ä r d en  v ä ld iga  H istorien  
om Sverige i tio b an d  (1992-2002). 
K anske v ar d en  tän k t som  en ny  
G rim berg , m en d en  b lev  nog  m er 
en  h ö g st person lig  H erm an  L ind 
qvist -  p å  go tt och ont. A tt d en  b i
d rog  till a tt öka d e t h isto riska in 
tresset i Sverige är dock  h e lt k lart.

L indqv ist föddes 1943 i Stock
holm  m en  växte u p p  i H elsingfors 
d ä r  fad e rn  var svensk  am bassadör. 
H ans farfar v ar d en  k ände  fack- 
fören ingsp ion jären  H erm an  L ind 
qvist, LO:s o rd fö ran d e  1900-1920. 
F in land  och den  östra  delen  av de t 
gam la svenska riket före 1809 fick 
sin  g ivna p la ts  i tiobandsverke t, 
m en  i sin  senaste  bok  fyller h an  
m er ingående  u t luckan  i v år k u n 
skap  om  d en  700 år långa gem en
skapen  m ed  F inland. L indqv ist är 
ingen  källfo rskare u ta n  bygger på  
befin tlig  litteratur, in te  m inst p å  de 
arbe ten  om  d e t gam la svensk-fin

ska rikets ö stra  del som  pub lice
ra ts  på  senare år av  K ari Tarkiai- 
n en  och N ils Erik V illstrand. H an  
h äm tar också friskt u r  sin  egen tio- 
b an d sh is to ria  -  kanske ib land  väl 
m ycket. E xem pelvis h ad e  av sn it
ten  om  G ustav  Vasa och N ils 
D acke m ed  fördel k u n n a t u tgå  i 
d e tta  sam m anhang .

H u r Ö ste rland  kny ts till d e t 
svenska riket b ild a r bokens g ivna 
u p p tak t. U p p fa ttn in g en  a tt F in
land  e röv rades m ed  v å ld  och blev 
en  svensk  koloni d ä r  u rsp ru n g sb e 
fo lkn ingen  hölls nere sp råk lig t och 
socialt, en  u p p fa ttn in g  som  fortfa
ran d e  h a r  sina förespråkare, av fär
d as m ed  rä tta  av  L indqvist. Å sik
ten  a tt d en  n u  genom  g rav ö p p 
n ingen  i U ppsa la  dom k y rk a  så ak 
tuelle Erik d en  helige skulle h a  lett 
d e t första ko rståge t till F in land  p å  
1150-talet fö rpassas likaså till m y 
tens värld . M öjligen kan  Erik den  
helige ha  lett e tt p lu n d rin g stå g  till 
d en  finska kusten . E tt fred lig t 
sam spel m ellan  Sverige och Fin
land  växte tid ig t fram . R edan  från  
1362 fick fö re trädare  för Ö sterland  
delta  i de  svenska kungavalen . I 
s tå n d srik sd ag en  sa tt finska b ö n 
der, borgare och präster. F lertalet 
fin ländska rik sd ag sb ö n d er kom  
från  svensksp råk iga eller tv å sp rå 
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kiga om råden . Först m o t s lu te t av 
frihe tstiden  fick b o n d es tån d e t en 
v icesekreterare som  v ar f in sksp rå
kig. F innarnas acceptans av svens
ka regler och n o rm er inom  rä tts
sk ipn ing  och besk attn in g  v ar stor.

K oloniseringen  av N y lan d s  och 
Ö sterbo ttens kustb y g d e r u n d e r 
p e rio d en  1150-1300 v ar fredlig  och 
p åm in n er om  N o rrlan d s assim ile
rin g  m ed  d e t svenska riket. De 
språk liga, d ia lek ta la  och ort- 
n am nsh isto riska  spö rsm ål som  är 
fö rk n ip p ad e  m ed  d en  svenska m e- 
d e ltid s in v an d rin g en  n y sta r  L ind
qv ist u p p  på e tt p ed ag o g isk t sätt. 
H elsingfors to rde  till exem pel ha 
fått sitt n am n  efter in fly ttare från  
H älsing land . En b å t finns fortfa
ran d e  i lan d sk ap e t N y lan d s  v ap en  
p åm in n an d e  om  den  svenska 
invandringen . S pråkvetare  räk n a r 
m ed  att över e tt tu sen  svenska ord  
och beg repp  h a r  in förlivats i det 
finska språket.

U nder d en  nya  tidens första år
h u n d ra d e n  v a r  F in land  väl in te
g rera t i d e t svensk-finska riket. De 
första jo rdeböckem a över de  ska t
tep lik tiga b ö n d e rn a  lades u p p  
1539, ungefä r sam tid ig t som  i den  
v äs tra  riksdelen. U n d er 1500-talet 
n y o d lad es m er jo rd  än  u n d e r  hela 
m edeltiden . M en d en  finska all
m ogen  fick också bära m ilitä rs ta 
tens bördor, kanske i än n u  högre 
g rad  än  b ö n d ern a  i d e t egentliga 
Sverige. D et b e rö m d a  finska ry tte 

riet, de  s.k. hakkapelite rna , o m 
skrivna av R uneberg  i Björnebor- 
garnas marsch och av Topelius i 
Fältskärns berättelser, b id ro g  till 
G ustav  II A dolfs segrar, m en  
u tsk riv n in g a rn a  v ar betu n g an d e . 
M an räknar m ed  a tt så m ånga  som  
150000 u n g a  m än  fick sä tta  livet 
till för a tt fö rverk liga ku n g arn as 
och ade ln s sto rm ak tsd rö m m ar 
vars b ak sid a  var bondenöden . 
Trots a tt en po litisk  k u ltu r  växte 
fram  i d en  finska rik sdelen  p rä g 
lad  av d ia log  m ellan  överhet och 
underså tar, k u n d e  b ö n d ern as m o t
s tå n d  ib land  övergå i v ä p n a t u p p 
ror. D en svenske stå thå llaren  Claes 
F lem ing och h an s knek tars fram 
fart ledde till "K lubbekriget" i Ö s
te rbo tten  1596-1597. U n d er n ö d 
åren  p å  1690-talet, "lilla is tiden", 
resu lte rade  b ö n d ern a s  fru stra tion  
över ska tte r och p å lago r i o ro lighe
te r som  k u n d e  sto p p as först sedan  
so lda ter kallats in  och m ed  våld  
å terstä llt o rdn ingen .

H erm an  L indqv ist ä r en  konser
v ativ  h isto rieberättare  för v ilken  
krig  och u trikespo litik  äger själv
k lar p rio rite t fram för an d ra  asp ek 
te r i d en  h isto riska  processen. D et 
kanske också är n a tu rlig t för en 
gam m al u trikesjou rna lis t m ed  er
farenhet från s tr id sh ä rd a r  ru n t om 
i v ä rld e n  a tt fokusera p å  dessa te 
m an. Till L indqvists fö rsvar skall 
g ivetv is också sägas a tt k rig  och 
u trikespo litik  p å  ett a lldeles sär
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skilt sä tt h ö rt sam m an  m ed  F in
lands h isto ria . Ä ndå h ad e  m an  ön 
skat a tt L indqv ist d å  och då  h ad e  
v id g a t perspek tiven . H an  sk river 
k o rtfa tta t om  sved jebruket m ed an  
d en  ekonom iska och sociala h is
to rien  i öv rig t beh an d las  y tte rs t 
s tyvm oderlig t.

D et ä r en  seg livad  vanfö restä ll
n in g  a tt d en  svensksp råk iga b e
fo lkn ingen  u tg jo rt en  sorts över
klass i F in land, b åd e  i h isto ria  och 
n u tid . D et u tveck lades förvisso  en 
b ruks- och h e rrg å rd sk u ltu r  i d e t 
egen tliga F in lands och N y lands 
svenskbygder och en  b ild a d  fin 
landssvensk  s ta d sk u ltu r  i Å bo och 
H elsingfors m ed  fam iljer som  Car- 
pelan , D onner m .m . M en flertalet 
fin landssvenskar h a r  v a rit sm å
brukare , fiskare och h an tv erk are  i 
k ustbygderna . N åg ra  ord  om  han t- 
v erk arm ig ra tio n en  och p igo rnas 
a rb e tsv an d rin g a r från  Ö sterbo tten  
till s to rs tad sm ag n e ten  S:t P eters
b u rg  från  slu te t av  1700-talet, d ä r  
också en  finsk försam ling  b ild a 
des, h ad e  v arit p å  sin  plats.

N åg o t m er u tfö rlig  är L indqvist 
n ä r h a n  kom m er in  p å  d en  fenno- 
m anska  rörelsen  u n d e r  1800-talet 
m ed  rö tte r  i 1700-talet och p räg lad  
av  K alevalarenässans och s tä rk an 
de av  finskan  som  sp råk  inom  
k u ltu r  och förvaltn ing . D et finska 
sk riftsp råkets fö rnyare Elias L önn
rot, som  sk ap ad e  nationalepose t 
Kalevala, v ar h e lt svensk u tb ild ad

m ed  sko lgång  i E kenäs och Borgå 
och s tu d ier v id  Å bo akadem i. Kale- 
valas illu stra tö r A kseli G allen-K al- 
lela v a r född  i e tt svensk ta lande 
hem . Först så sen t som  1883 blev 
finskan  jäm börd ig  m ed  svenskan  
som  fö rva ltn ingssp råk . A tt an 
delen  fin sk ta lande i befo lkn ingen  
ökade h a r  främ st en  dem ografisk  
förk laring , n åg o t som  L indqvist 
in te  näm ner. F o lkökningen  var 
s ta rk ast i f insk ta lande o m råd en  
därfö r a tt d e t s.k. östeu ropeiska 
g ifte rm ålsm önstre t m ed  låg gifter- 
m ålså lder och få ogifta kv inno r 
gick från  K arelen lång t v äs te ru t till 
övriga fin sk ta lande om råden .

På 1870-talet reste m ånga  finsk
sinnade k rav e t a tt fin skan  skulle 
b li s to rfu rstendöm ets  en d a  offici
ella språk . Å r 1906 an tog  åtskilliga 
fin landssvenskar finska efte rnam n 
som  d en  senare p resid en ten  Paasi- 
kivi, tid igare H ellsten. N am n b y ten  
h ad e  också ske tt lång t tid igare 
t.ex. n ä r  fö rfa ttaren  A lexis S ten
vall, b e rö m d  för rom anen  Sju brö
der, an tog  nam n et Kivi. 1930-talet 
p räg lad es av sta rka  m o tsä ttn in g ar 
m ellan  de  bägge sp råk g ru p p ern a , 
och p å  sista tid en  h a r  k rav  p å  a tt 
F in land  skall bli en sp råk ig t å ter 
fram förts. M en fak tu m  är a tt 
a ld rig  så m ånga finskspråk iga b e 
härsk a r svenska i v a rie ran d e  g rad  
som  ju st i dag. N ågo t stö rre stöd  
för a tt d en  officiella tvåspråk ighe- 
ten  skall avskaffas finns v a rken  i
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befo lkn ingen  eller i riksdagen .
F in land  som  Sveriges g rän so m 

råd e  m ot R yssland d rab b ad es av 
s tänd iga  krig  och genom m arscher. 
E n röd  tråd  i L indqvists fram stä ll
n ing  b lir därfö r h u r  m a n  sak ta b ö r
jade förlora tilltron  till d en  svens
ka rik sledn ingens och m ilitärens 
förm åga a tt fö rsvara  riksdelen . D et 
började m ed  h a tta rn as  katastrofala  
k rig  m ot R yssland 1742-1743, fo rt
sa tte  m ed  G ustav  III:s k rig  1790- 
1792 och s lu tad e  m ed  nederlagen  
1808-1809 och rik ssp rängn ingen . 
V åren 1742 u tfä rd ad e  kejsarinnan  
E lisabet e tt m an ifest i v ilket hon  
u p p m a n ad e  finnarna  a tt b ry ta  
m ed  Sverige och b ild a  e tt eget 
lan d  m ed  stöd  av R yssland. M en 
d e t fanns inga strö m n in g a r i Fin
land  som  svarade  på  dessa  signa
ler. M an tro r in te heller a tt n ågon  
fin ländare v a rit in b lan d ad  v id  u t
fo rm ningen  av  m anifestet. N atio 
n a ls ta ts tan k en  i E uropa växte fram  
först u n d e r N apo leonkrigen . En 
stor del av  de  tsa rry ska officerarna 
u n d e r k rigen  m o t Sverige u tg ick  
från  d en  tyskbaltiska adeln .

G ustav  III tro d d e  a tt F in land  på 
sikt skulle k u n n a  tryggas m ed  an 
läggande t av  Sveaborg u tan fö r 
H elsingfors, Sveriges s tö rsta  fäst
n ing  genom  tid e rn a  ritad  och p la 
n erad  av  överste lö jtnan ten  A ugus
tin  E hrensvärd . D et skulle bli e tt 
N ordens G ibraltar, en  F in lands 
borg, v ilket också b lev  dess finska

nam n  Suom enlinna. F lera tu sen  
m an  arbe tade i 20 år v id  an läg g an 
d e t av E uropas kanske sta rkaste  
fästning. M en G ustav  III:s sa tsn ing  
kom  för sent. Sverige och F in land  
gick sk ilda vägar efter de  m ilitära 
ned erlag en  1808-1809. Sveaborgs 
k o m m e n d an t C arl O lof C ronsted t 
k ap itu le rad e  d en  6 ap ril 1808. 
F ästn ingen  v ar egen tligen  svår att 
fö rsvara eftersom  de n ärlig g an d e  
ö arna  inte v a r befästa  och C ron
sted t var defa itis t och b ed ö m d e  
fo rtsa tt s trid  som  u tsik tslös. H an  
d öm des till d ö d en  för lan d sfö rrä
deri, m en rä tteg ån g en  lades n ed  i 
högre  instans efter ryska p å try ck 
ningar. Ä ldre finska och fin lands
svenska h isto riker u tta lad e  en  
h å rd  dom  över fö rsvare t m o t ry s
sarna 1808-1809. E irik H ornbo rg  
skrev så sen t som  1955 i N är rikets 
sprängdes a tt "V erkligheten bakom  
de besjungna h jä lteda te rnas krig  
v a r  i s to rt se tt en  en d a  lång  re trä tt, 
en  passiv  och jäm m erlig  k rig föring  
från  d en  svenska ledn ingens sida, 
d ä r  alla chanser förfuskades".

F in land  b lev  efter 700 år ett 
rysk t sto rfu rsten d ö m e efter freden  
i F redriksham n. D en  finska över
k lassen  förstod  v ad  k lockan var 
slagen  och till och m ed  v ä lk o m n a
de ryssarna. P rästerskapet, d o m 
sto lsväsendet och ad m in istra tio 
nen  b an d s  snabb t till d e t nya sys
tem et. P rofessorerna i Å bo m ed  
sk a ld en  och p ro fessorn  i h isto ria
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och akad em iled am o ten  Frans M i
chael F ranzén  i sp e tsen  hy llade 
tsar A lexander I. T idn ingarna 
skrev om  baler i de  öste rbo ttn iska 
städ ern a  m ed  åtfö ljande finsk-rys
ka g ifterm ålsförbindelser. B önder
na d ä rem o t accep terade en d ast 
m otv illig t rik ssp rän g n in g en  väl 
m ed v e tn a  om  k lassb rödernas u t
sa tta  situation  i d e t v iborgska 
g u vern em en te t och livegenskapen  
u n d e r  g o d sh e rra rn a  i R yssland. 
G erillastriderna m ot ry ssarna  i sö
d ra  F in land  och p å  Å land , länge 
b o rtg lö m d a  m en  u p p m ä rk sa m m a
de i nyare  forskning , u p p h ö rd e  
snart.

De högre s tå n d en  i F in land  lyck
ades 1809 "a tt inom  F in lands g rän 
ser eröv ra  Sverige å ter"  som  en 
fackhistoriker, M atti K linge, u t
tryck t saken. 1734 års lag och 
de  gustav ianska  regeringsfo rm er
n a  1772 och 1789 fo rtsa tte  a tt gälla. 
D en p ro testan tiska  relig ionen  och 
d en  gam la svenska äm betsku ltu - 
ren  förblev  in takta . D et kan  tilläg
gas a tt d e t svenska Tabellverkets 
form ulär, obsoleta i Sverige efter 
SCB:s tillkom st 1859, kom  att an 
v än d as  i p rak tisk t taget o fö ränd ra t 
skick än d a  in på  1930-talet. F in
land  efter 1809 v a r  i m ånga avse
en d en  m er lik t d e t gam la g u stav i
anska Sverige än  K arl Johans Sve- 
rige-N orge.

H erm an  L indqv ist är en god  b e 
rä tta re  som  läsarvän lig t k o m p ri

m era r h isto riska  förlopp  genom  
att förena h isto ria  m ed  jou rnalism  
och underhå lln ing . För h onom  är 
h isto rien  ett s to rt äv en ty r och h an  
lyckas också fö rm ed la d en n a  
känsla till läsaren. H an  u n d v ik e r i 
s to rt se tt de  fallg ropar h a n  i tid ig a 
re böcker ram la t n ed  i och åd rag it 
sig b e rä ttig ad  kritik  för. P rofessor 
N ils Erik V illstrand vid  Å bo A ka
dem i h a r  fackgranskat boken. För 
fram förda åsik ter h a r  h an  därem o t 
u ttryck ligen  inte tag it någo t an 
svar. M en b ild tex te rna  h a r  ty d 
ligen u n d g å tt V illstrands argusö- 
gon. På sid an  373 sägs i tex ten  u n 
d er en  m åln ing  fö restä llande den  
y tte rsta  d o m en  a tt fö rfa ttaren  
och h isto rike rn  Z acharias Topelius 
(1818-1898) var son  till d en  m est 
k än d e  kyrkom ålaren  på  1700-talet. 
U ppg iften  är felaktig. Topelius var 
son  till läkaren  och ru n o sam laren  
Z acharias Topelius d.ä. (1781- 
1831). D et var fa rfadern  M ikael 
T oppelius (stavas så) (1734-1821) 
som  v a r  kyrkom ålare  och u tfö rt 
d en  återg ivna m åln ingen .

H erm an  L indqv ist h a r  skriv it en  
bok  som  förtjänar a tt läsas av 
m ånga  b åd e  i Sverige och F inland. 
De s.k. san n fin ländarnas ofta p ro 
vokativa u tta la n d en  i sp råk frågan  
och an n a t avslöjar sto r okunskap  
om  d e t svensk-finska rikets 
700-åriga historia . K ännedom en  
om  F in land  och d en  svenska tiden  
är också bristfällig  b lan d  gem ene
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m a n  i Sverige. I fö ro rdet skriver 
L indqv ist a tt n ä r  h an  som  u n g  
å terkom  till Sverige från  H els ing
fors så u p p tä ck te  h an  a tt svenskar
n a  "k u n d e  veta m er om  in d ia n 
s tam m ar i B rasilien eller k u rd e r
n as kam p för frihe t än  v ad  de  v iss
te om  d e t svensk ta lande  F in land". 
H an  tillägger "a tt Sverige och Fin
land  v ar sam m a land  n äs tan  d u b 
belt så lång  tid  som  Skåne varit 
svensk t verkar vara  ett to ta lt okän t 
fak tum  för stora d e lar av  den 
svenska befo lkn ingen". L indqvist 
h a r  för sin  nya  bok  välfö rtjän t till
dela ts  ett p ris  p å  18000 euro  av 
Svenska litte ra tu rsä llsk ap et i F in
lan d  (SLS), S venskfin lands m o t
svarighe t till Svenska A kadem ien . 
En angelägen  ö versä ttn ing  till fin
ska lär v ara  p å  gång. För in te  så 
länge sed an  sade 85 p rocen t av  de 
finskspråk iga a tt de v isste för litet 
om  den  svenska tiden.

Lars-Göran Tedebrand

Z acharias Topelius. H ertig innan  a f 
Finland och andra historiska noveller. 
U tg. Pia Forssell u n d e r  m ed v erk an  
av  M atti K linge och A nna M ovall. 
Z acharias Topelius Skrifter V. 
Svenska litte ra tu rsä llsk ap et i F in
land , H elsingfors och Bokförlaget 
A tlantis, S tockholm  2013.

Z acharias (Zachris) Topelius 
(1818-1898) v a r  en  av sin  tid s m est

lästa fö rfattare i F in land  och Sveri
ge och v ä lk än d  i N orge och D an
m ark. F räm st hans h isto riska ro
m aner, m en  även  hans sånger, sa
gor och skolböcker, p åv e rk ad e  ge
n era tio n er av  läsare. Svenska litte
ra tu rsä llsk ap e t i F in land  (SLS), 
S venskfin lands m o tsv arig h et till 
Svenska A kadem ien , u tg e r sedan  
e tt an ta l år tillbaka d en  första v e 
tenskap liga  ed itionen  (även i d ig i
tal form : w w w .topelius.fi) av  To
peliu s om fattande  författarskap . I 
d en  ny ligen  pub licerade del V in 
g år fyra noveller m ed  m otiv  från  
d e t svensk-finska rikets 1700-tals- 
h istoria . Topelius b id ro g  i hög  
g rad  till a tt form a h isto riesynen  
hos läsare b åd e  i F in land  och Sve
rige. H ans m est k än d a  v erk  Fält
skäm s berättelser (1-5, 1853-1867), 
sk ild ringar från  1600- och 1700-ta- 
let m ed  fiktiva p e rsoner in p la n te 
rad e  i trovärd iga  miljöer, läses 
k n ap p a s t längre i dagens Sverige -  
m en  h a r  lästs m ed  behå lln ing  av 
recensen ten  u n d e r  lä roverkstiden  
p å  1950-talet.

M er än  halva  sidan ta le t i den  
n y a  vo lym en  u p p ta s  av d en  160-si- 
d iga  novellen  H ertig innan av F in
land, en  sk ild ring  från  h a tta rn as  
krig  m o t R yssland 1741-1743. To
pelius u n d v ek  o rd e t roman efte r
som  o rde t länge h ad e  en  dålig  
k lang. D et tid iga  1800-talets store 
rom anförfa tta re  W alter Scott p u b 
licerade sig länge u n d e r  p seu d o -

http://www.topelius.fi
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nym . H an d lin g en  i de  tre m ind re  
novellerna  är fö rlagd  till G ustav  
III:s k rig  1788-1790. H u v u d n o v e l
len  gick först som  följetong i H el
singfors Tidningar v in te rn  och v å r
en  1850. Topelius v a r tidn ingens 
red ak tö r och ende  m edarbetare . På 
hö sten  kom  en  delv is om arbe tad  
bokversion  ut.

Topelius h ad e  börja t a tt an v än d a  
h isto riska  m otiv  i sitt fö rfa ttarskap  
i sam b an d  m ed  sina fö rd jupade 
s tu d ie r i h istoria . A r 1844 h ad e  
h a n  av lag t licen tiatexam en i äm 
net, och tre år senare d isp u te rad e  
h a n  p å  en  tu n n  av h an d lin g  om  
fo rn finnarnas gifterm ålsseder. A r 
1854 u tn ä m n d es  Topelius till e.o. 
p rofessor i F in lands h isto ria  v id  
H elsingfors un iversite t, 1863 till 
p ro fessor i finsk, rysk  och n o rd isk  
h isto ria  och från  1876 i a llm än  h is
toria. De tre sista åren  av  sin  äm - 
be ts tid  var h an  även  un iversite te ts  
rektor. N ågo t stö rre vetenskap lig t 
bagage h ad e  h an  in te  m ed  sig  v id  
p ro fesso rsu tnäm ningarna . En v ik 
tig  m erit var de  h isto riska  p a rtie r
n a  i Fältskärns berättelser. D en m o
d ern a  källkritiska h isto rie fo rsk 
n in g en  h ad e  än n u  in te v u n n it in 
steg  i F in land. M en Topelius v a r 
in te  om ed v eten  om  historiska 
m o tsa tsfö rh å llan d en  och kän d e  
väl till Balzacs n ä rm a st socialh isto
riska sk ild ringar av  sam hällsk las
ser i sina rom aner. I sin  recension 
av  E dvard  G rönb lads H andlingar

rörande Klubbekriget (1843) an vände  
sig Topelius av hegelianska d iko- 
tom ier.

H ertig innan av Finland  u tk o m  
d ry g t tio år efter C arl Jonas Love 
A lm qvists D et går an och skall d e l
vis ses som  ett fö rsik tig t in lägg  om  
k v innans u tsa tta  ställn ing, ju ri
d isk t och socialt. M en d är Sara 
V idebäck hos A lm qvist väljer sam 
liv u ta n  äk tenskap  så p rovoceras 
Topelius h u v u d p e rso n  Eva M er- 
thens till äk tenskap  av  o m stän d ig 
heterna. M en vad  Topelius främ st 
fokuserar p å  är d en  h isto riska  och 
geopolitiska b ak g ru n d e n  till F in
lands stä lln ing  som  rysk t sto rfur- 
stendöm e.

Å tskilliga fakta om  d e t svensk
ryska kriget 1741-1742 h ar Tope
lius h äm ta t från  v erk  av  Sven La- 
gerb ring  och Erik G ustaf Geijer. 
Topelius lyfter fram  krigsledn ing- 
ens inkom petens, feghet, ständ iga  
re trä tte r och a llm än t noncha lan ta  
instä lln ing  till d en  finska rik sde
len. Sverige v arken  k u n d e  eller v il
le fö rsvara  F inland. M önstre t u p p 
repas u n d e r  G ustav  III:s k rig  
1788-1790 och u n d e r  k riget 1808- 
1809 d å  d e t svensk-finska riket 
sp rängdes. F innarna v ar därfö r b e 
rä ttig ad e  a tt ställa sig "u n d e r 
R ysslands h äg n " som  K linge u t
tryck te det. Livet m ed  R yssland 
k u n d e  bli d räg lig t och ha  sina för
delar. De revanschistiska to n g ån g 
arn a  i Sverige p å  1840-talet och



92 Oknytt 3-4/2014

som  blev väl k än d a  i F in land  var i 
Topelius ögon  verk lighetsfräm 
m ande. F in lands au tonom i och 
H elsingforsun iversite te ts  frihet 
h o tad es om  en  revo lu tionär s täm 
n in g  som  i P olen  1831 sp red  sig.

Topelius v ar ingen  rad ika l fen- 
nom an. H an  m en ad e  dock  e tt tag  
a tt finskan skulle v a ra  landets 
h u v u d sp råk , m en  h an  förfinskade 
in te  sitt n am n  som  fennom anernas 
ledare h is to rik e rn  och po litikern  
G eorg Z acharias Yrjö-Koskinen, 
född  inom  d en  österbo ttn iska släk
ten  Forsm an. Topelius in tog  senare 
en  m ed lan d e  stä lln ing  i sp råk frå
gan  och hy llade d e t svenska k u l
tu rarvet. I Sverige reagerade 
m ånga  m o t fennom an in  b la n d  v is
sa fin landssvenskar. S trindberg  
v ar in te  sen a tt p å  sitt van liga och 
o rättv isa  sä tt po lem isera  över To
peliu s fennom anska orientering . 
Ä n n u  i Götiska rum m en  (1904) skri
ver h an  a tt n ä r  h a n  v id  ett besök i 
H elsingfors p å  1870-talet tillta lade 
"en svensk  finne" p å  svenska sva
rad e  den n e  in te  u ta n  "v röv lade" 
om  "d e t svenska oket". S trindberg  
kallar Topelius för " ry sk t sta tsråd "  
och p ås tå r a tt h an  och hans lika
sin n ad e  "ville ha  b o rt svenskan  
och in föra sin  sam ojed iska n ä 
verk u ltu r" . D en m usikä lskande  
S trindberg  u p p sk a tta d e  d ärem o t i 
hög  g rad  Topelius rom antiska 
sånger, sä rsk ilt Blom mande gröna  
dalar.

Z acharias Topelius h isto riska 
noveller b ju d e r p å  lättsam  u n d e r
hålln ing  kom binerad  m ed u n d e r
v isn ing  i h isto ria  och m ed b o rg er
lighet. D eras sto ra  betydelse  för 
vägen  m o t finsk t n a tionsbyggande  
och s jä lv ständ ighet fram står som  
oom tvistlig .

Lars-Göran Tedebrand

Bo L undm ark . Såv itt jag  m inns. 
O rd & v iso r förlag  2014.

Bo L u n d m ark  h a r  skriv it en  själv
b iografisk  bok, fylld  m ed  b erä tte l
ser från  e tt h än d e lse rik t liv som  
sam ep räs t och fö rkunnare  i de  d e 
lar av  lan d e t som  vi an d ra  sällan  
får tillgång  till. På om slagets b ild  
sitter L u n d m ark  själv i fjällnatur 
m ed  sin  stav, ju s t n ä r  h an  ta r en  v i
lo p au s i liv svandringen .

I fö ro rdet till sin  bok skriver Bo 
L u n d m ark  a tt såvitt k an  b e ty d a  
b åd e  'såv ida , om , ifall' och  'så 
lång t som '. H an  beskriver a tt h åg 
k om sterna är så lång t h an  kan  
m innas, och a tt h a n  själv fu n d era r 
ib land  över om  saker och ting  
verk ligen  förhöll sig som  h an  
m inns. För läsaren  spe lar d e t ing 
en  roll. Bokens berä tte lser ger s ta r
ka upp levelser av a tt fö rfattarens 
hågkom ste r tillhör en  p e rso n  m ed  
en  iak ttagelsefö rm åga och m ä n n i
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sk okännedom  u tö v e r d e t vanliga.
Boken in leds m ed  a tt v i får en  

släk th isto ria  b e rä ttad  för oss. 
S k ild ringen  av  b y arn a  d å  för
ä ld ra rn a  växte u p p  är en  vem od ig  
och typ isk  b ild  från  d en  tiden . Be
rä tte lse rn a  om  att tid ig t få h jälpa 
till m ed  a llehanda  sysslor, ta  h an d  
om  sm åsyskon  och v ara  getare i 
skogen  v isar oss e tt sam hälle  som  
fostra t så m ånga m en  som  n u  är 
b o rta  för alltid. F ö rä ld ra rna  gifte 
sig i maj 1942 och fick som  så 
m ån g a  an d ra  leva p å  sk ilda håll 
u n d e r  krigsåren . F adern  fick sed an  
arbe te  å t B oliden i A dakfältet, och 
d e t v ar också i A dak  som  Bo kom  
till v ä rld e n  1944.

U n g dom såren  tillb ringade Bo 
ofta i n a tu re n  m ed  fiske och också 
tillsam m ans m ed  n o m ad er och 
renskö tande  sam er. D et första 
tecknet p å  d en  fram tida  y rk esb a
n a n  v ar n ä r  h an  gav sig iväg  för att 
kanske få v ara  m ed  p å  k a lvm ärk 
n ingen  v id  S leattnagärdet. R en
skö ta rna  h ad e  g jort en  p au s  i kalv
m ärk n in g en  och A braham , som  
h ö rt a tt Bos m orm o r tro d d e  a tt h an  
skulle bli p räst, b ad  honom  att de 
skulle få h ö ra  e tt G uds ord. D en 
o fö rberedde Bo k än d e  då  h u r  D a
v id s p sa lm  Herren är m in herde 
kom  till h o nom  genom  m orm ors 
rö st i h an s  inre.

N är d e t v ar dags a tt fo rtsä tta  
s tu d ie rn a  p å  gym nasie t b lev  d e t 
F jellstedtska sko lan  och tåget ner

till U ppsala. D et b lev  sju år p å  in 
te rna tsko la  m ed  h ård a  o rd n in g s
regler och frånvaro  av  kv inn liga 
k lasskam rater. P oesin  fick red an  i 
u n g d o m såren  en  cen tral roll i Bo 
L u n d m ark s liv. H an  skrev d ik ten  
Å tervändo , d en  första d ik t som  
h an  fick p ub licerad  (i Lyrikvännen). 
Så b lev  d ik ta n d e t en  n ö d v än d ig 
het för a tt k lara av  d en  nya så 
oän d lig t främ m ande m iljön. H an  
ser poesin  som  en  vik tig  u ttry ck s
form  för a tt besk riva eviga värden , 
m en  d en  k an  också an v än d as som  
ett vapen  m ot de  fö rstö rande  kraf
ter som  u ta n  h än sy n  exp loaterar 
miljön.

1960-talet v ar också d en  tid  då 
v a tten k raften  byggdes ut. N är de t 
blev Ö v eru m an s tu r  a tt täm jas 
blev d e t en  h å rd  p rö v n in g  för m o r
far och m orm o r i U m asjö. M orfar 
Frans oro för in g rep p en  i n a tu ren  
som  förstör både  rip jak ten  och rö 
d ingens lek och m orm o r Bedas ord  
"N u  sker d en  ondes v erk" avsatte  
d jupa  in tryck  av  h u r  fjällbefolk
n ingen  u p p le v d e  regleringen. U n 
d er s tu d e n ttid en  en gagerade  sig 
Bo i k am p en  för a tt rä d d a  Vindel- 
älven  och skrev deba ttin lägg  som  
bl.a. belyste fö ljderna för ren sk ö t
seln. En an n an  s trid  som  engage
rad e  h o n o m  sta rk t v a r  g ruvstre j
ken  i K iruna i decem ber 1969. För
sam lingens p räs te r s tö d d e  de strej
k ande  och kollek ten  d en  fjärde a d 
v en t u tly stes till fö rm ån  för de
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strejkandes familjer. K yrkan  var 
fylld till sista p la ts  och g u d stjän 
sten  d ä r  L u n d m ark  p red ik ad e  di- 
rek tsändes i TV. R ubriken  för p re 
d ik an  var: "H ö r rösten  av  en  som  
ro p ar i K iruna!"

U n d er u n iv e rsite tss tu d ie rn a  i 
U ppsa la  m ötte  h an  en  flicka som  
s tu d e ra d e  till fo lkskollärare. Kajsa 
h ad e  rö tte r i Linsell i H ärjedalen , 
och i L inselles kyrka stod  också 
brö llopet. D irekt efter b rö llopet 
b a r  de t av  till Jokkm okk och 
en  m å n ad slån g  b rö llo p sv an d rin g  
m ellan  som m arv isten . Bo fick till
fälle a tt lä ra  sig m er lu lesam iska 
och  också hålla  an d ak te r på  vägen  
till Kvikkjokk.

Bo L u n d m ark  p rästv ig d es i Lu
leå d om kyrka  d en  22 decem ber 
1968 och d en  första tjänsten  var 
som  p as to ra tsad ju n k t och senare 
kom m in iste r i Jukkasjärvis för
sam ling. N o rrb o tten  är de  m ånga 
sp råkens län  och h an  fick u töka 
sina sp råk k u n sk ap er m ed  torne- 
dalsfinska och d en  sam iska Juk- 
kasjärv id ia lek ten . S om m artid  an 
sv arad e  Bo för p red ik o v an d rin g ar 
från  A bisko till s tugo rna  längs 
K ungsleden  och till sam ebyarnas 
som m arvisten .

Bos in tresse för relig ionsh istoria  
ledde  v idare  till sam ernas religion 
och d o k to rsav h an d lin g en  om  sa
m ernas gam la världsb ild . Boken 
om  A nders Fjellner, ödem arks- 
p räs ten  från  Rutfjället, b lev  en

s ta rtp u n k t för fö rd jupade  studier. 
F rån  a tt först ha  skriv it om  Fjellner 
som  sam ernas H om eros och d ik t
n in g en  om  so lsönerna b lev  de t 
1982 en  dok to rsavhand ling . O p p o 
n en t p å  av h an d lin g en  v ar Louise 
B äckm an m ed  rö tte r i en  sam efa
milj i Tärna: "L ouise sa i sitt s lu t
ord  a tt jag fö rm odligen  skulle ha  
b liv it nåjd , om  jag  levat p å  1600- 
ta let" (s. 183).

H ärjedalen  m ed  F unäsdalen  
b lev  fam iljens fasta p u n k t från  
1979. H ela la n d e t b lev  n u  arbe ts
o m råd e  för sam ernas kyrkoherde 
Bo L undm ark . V intertid  v ar d e t 
sk ido r som  gällde och som m artid  
v ar d e t a tt v an d ra  till fots till v is
ten  i väg löst land . M ånga v a n d 
ringar följde i renens spår, bl.a. 
v årfly ttn ing  m ed  V ilhelm ina n o rra  
sam eby. I sam ebyarna h a r  m ånga 
fått m ö ta  p rästen , V apsten, Ran, 
Svaipa, Luokta-M avas, Talm a, La- 
evas sam eby och m ånga, m ånga 
andra . K onfirm ationsläger för de 
sam iska u n g d o m a rn a  o rd n ad es 
m ed  början  som m aren  1985 i N ik- 
kaluok ta, m ed  de ltagare  från  Juk- 
kasjärvi i n o rr  till U n d ersåk er i 
söder.

L u n d m ark s tjänstgöring  som  
ky rkoherde  i T ännäs och Ljusne- 
dals fö rsam lingar in leddes 1991. 
E tt kap itel ägnas helt å t de  sto ra 
k yrkhelgerna , även  såd an a  som  
kanske in te  är så k än d a  b lan d  all
m änheten , t.ex. au gustihe lgerna
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Barsm äss (B artolom eus) i M alå 
och S to rstäm n ingen  i A rvidsjaur.

Boken sk ild ra r frid fu lla  och 
g läd jefy llda m ö ten  och gu d stjän s
ter i av lägsna stu g o r och visten. 
M en d e t finns också d ram atiska  
h än d e lse r som  m er eller m in d re  
livsfarliga m ö ten  m ed  b jö rnar och 
älgar, h o tan d e  g laciärsprickor och 
k am p  för livet i snöstorm en. Pas
sionen  för fiske sm yger sig in  lite 
varstans, och e tt h e lt kap itel sjung
er fiskets lov.

Bokens text ä r ljus och poetisk , 
p sa lm verse r och d ik te r ger en  ex
tra  d im ension  till sk ild ringarna  av 
n a tu re n  och olika skeenden  i livet. 
L u n d m ark  h ar haft kam eran  m ed  
på sina p red ik o v an d rin g ar och b o 
ken  är illu stre rad  m ed en  m än g d  
fotografier. D et ä r m ed  s to rt v e 
m od  m an  ser de  gam la p a ren  u t
anför k å to rna  eller d en  åld riga

kv in n an  som  m ed  glädje ta r em ot 
p räs ten  och h an s ord. Bara fo to
g rafierna är en  k u ltu rh is to risk  g är
n ing  som  ger oss en  känsla  för d en  
tid  som  är så n ä ra  m en  än d å  så av 
lägsen.

Boken är fö rsedd  m ed  k arto r 
m ed ortsfö rteckn ing  för Jäm t
lands, V ästerbo ttens och N o rrb o t
tens län, d ä r  alla p la tse r h an  n ä m 
ner finns m arkerade. Boken in n e
håller även  e tt s to rt fylligt p e rso n 
reg ister m ed  m ånga  fan tasieggan 
de nam n.

För sina insa tser för a tt d en  sa
m iska k u ltu ren  b liv it en  del av  
Svenska ky rkan  tilldelades Bo 
L u n d m ark  Sam iska råd e ts  k u ltu r
s tip en d iu m  2008. För sin  b e rä tta r
konst fick h an  M ickelpriset p å  
L jungby berä tta rfestiva l 2002.

Carina Strömberg



Johan Nordlander-sällskapets årsmöte 
den 27 mars 2014

Å rs m ö te t h ö lls  i F o rsk n in g sa rk iv e t, U m eå  u n iv e rs ite t .
F re d rik  E lgh  u ts å g s  a t t  le d a  fö rh a n d lin g a rn a . S ty re lsen s v e rk 

sa m h e tsb e rä tte ls e  och  re v iso re rn a s  å rsb e rä tte lse  fö re d ro g s , v a re f
te r  s ty re lsen  b ev ilja d es  an sv a rs fr ih e t.

S ty re lsen  fick  fö lja n d e  sa m m a n sä ttn in g :

O rd fö ra n d e : L ars-E rik  E d lu n d
Vice o rd fö ra n d e : C u n o  B e rn h a rd sso n
S k a ttm ästa re : C a rin a  S trö m b erg
S ek re te ra re : A n d e rs  P e rsso n
Vice se k re te ra re : L a rs -G u n n a r  O lsso n
R ed ak tö r: S u sa n n e  H a u g e n
K lu b b m ä sta re : M a u d  W id in g
Vice k lu b b m ä sta re : A n n a  S w ä rd  B erg s trö m
Ö v rig a  o rd in a r ie  le d a m ö te r: R o b e rt E ck e ry d

A n d e rs  H a g lu n d

Till re v iso r  o m v a ld e s  M o n ica  N y g re n  S téns, och  C las F ies n y 
v a ld es . Till r e v is o rs su p p le a n t o m v a ld e s  Bo N ilsso n .

Till v a lb e re d n in g  o m v a ld e s  M a ts  D a n ie lsso n  (s a m m a n k a lla n 
de), O la  W e n n s te d t o ch  F re d rik  E lgh.

Å rs m ö te t b e s lö t a t t  å rsa v g if te n  200 k ro n o r  sk a ll v a ra  o fö rä n d 
ra d  fö r å r  2015.

S ä llsk ap e ts  o rd fö ra n d e  d e la d e  u t  å re ts  p r is  fö r f ra m s tå e n d e  
n o r r lä n d s k  k u ltu r fo rs k n in g  till Siv R ehn . H o n  få r  p r is e t " fö r  s itt 
e n g a g e ra d e  o ch  in te n s iv a  a rb e te  m e d  lokal- o ch  re g io n a lh is to risk  
fo rsk n in g  g ä lla n d e  b å d e  N o rrb o tte n  o ch  V äs te rb o tte n " . D äre fte r  
sa m ta la d e  p r is ta g a re n  m e d  C u n o  B e rn h a rd sso n  o m  s in  fo rsk n in g  
och  fö rfa tta rsk ap .

K vällen  a v s lu ta d e s  m e d  tra d itio n se n lig t s a m k v ä m  i U n iv e rs i
te tsb ib lio tek e ts  p e rso n a lm a tsa l.

V id p ro to k o lle t
A n d ers  Persson
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S tenbergs levernesbeskrivn ing  som  är u n d e r u tg ivn ing .

Lassi Fordell, f. 1934 i Kaajani, F in land. F.d. gym nasie lärare  i h isto ria  
och sam hällskunskap .
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