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Frans Bergvall in memoriam 

På sitt nittioandra levnadsår hösten 1995 avled fil.dr h.c., folk-
skolläraren och botanikern Frans Bergvall, Nordanåker i Edsele. 

Att på ett begränsat utrymme skildra Frans Bergvalls stora 
kulturhistoriska insats ter sig svårt. Genom sin intensitet kom-
mer hans samlarnit att allt framgent skänka den kulturhistoris-
ka forskningen värdefulla uppgifter om framför allt västånger-
manländska förhållanden. 

Det är historien om den 11-årige getarpojken från Gideåberg, 
Ramsele, som hör många konstiga berättelser och ord som han 
"tecknar ner" i sitt minne. Inte minst modern Märta Brita, född 
1859, var en människa som ville föra "minnena" vidare till kom-
mande generationer. Detta var första världskrigets mycket svå-
ra år för gemene man, där arbetslöshet och tillfälliga arbeten 
som skogs- och flottningsarbetare gjorde honom medveten om 
"småfolkets" hårda villkor. I början av 1920-talet anmälde han 
sig till kurser vid Hola folkhögskola, den bildningsväg som vid 
den tiden fanns för en man av folket. Studierna ledde så små-
ningom fram till en folkskollärarexamen vid seminariet i Härnö-
sand 1927. 

Sin lärargärning kom han att utföra vid Gideåbergs skola 
1929-1959, de sista aktiva läraråren däremot vid Ramsele skola. 
Vid hans sida stod hustrun Lisa, även hon lärare. 

Vid sidan av sin lärargärning arbetade Frans med uppteck-
ningar, som han för sitt eget nöje började göra redan på 1920-
talet. Mötet i juni 1954 i Gideåberg med den framstående norr-
ländske språkforskaren Karl-Hampus Dahlstedt kom att profes-
sionalisera Frans i uppteckningsarbetet. De sista fyrtio årens 
uppteckningar har växt i en omfattning som är gigantiska, bl.a. 
omfattar ordsamlingen över Edseledialekten ungefär 30 000 
ord, och till detta kommer folkminnen, ort- och naturnamn som 
omfattar flera tusen sidor text. Uppteckningarna är gjorda med 
noggrannhet och säkerhet, vilket gör att många vetenskapliga 



arbeten vid våra universitet, som berör ovan nämnda områden, 
refererar till Bergvall. 

Theodor Hellman, Johan Nordlander, Erik Modin och Frans 
Bergvall måste anses vara seklets stora ångermanländska kul-
turhistoriker. De tre förstnämnda publicerade sig i stor omfatt-
ning. Bergvall däremot samlade och noterade ett rikt material 
till efterkommande forskares gagn. År 1991 kom den första bo-
ken helt baserad på Frans arbete, Sagor från Edsele. 

Inom det botaniska området samlade och dokumenterade 
Frans växter och växtlokaler i västra Ångermanland och i östra 
Jämtland. Det orkidérika naturvårdsområdet Gideåbergsmy-
rarna har skapats utifrån Frans upptäckter och idéer. 

En lärosats som Frans Bergvall kanske drevs av, har på ett fint 
sätt sammanfattats av Ove Moberg i Saga och Sed 1990 (s. 74): 
"Vi är alla beroende av det förgångna. Vår livslängd är så kort, 
att om vi andligen och materiellt endast skulle leva av vad vi 
själva skapade, skulle vår levnad bli ytterst torftig. Med tusen-
tals fint tvinnade trådar är vi sammanvävda med det förflutna. 
För att kunna förstå vår egen tillvaro, måste vi känna till huvud-
dragen i det förgångna. Historien upprepar sig inte, men den 
fortsätter och gör det möjligt att blicka in i framtiden". 

Frans Bergvall utsågs 1979 till filosofie hedersdoktor vid 
Umeå universitet och han var därtill hedersledamot i Edsele 
hembygdsförening och medlem i Johan Nordlander-sällskapet. 
1989 belönades han med Sollefteå kulturnämnds hederspris. 

Cuno Bernhardsson 
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Frans Bergvall och några av hans egenhändi^a uppteckningar på ULMA 
(22759 F. Bergvall 1963. EDSELE [Gideåberg] ANG.). 



Åke Hanaeus in memoriam 

Redaktör Åke Hanaeus, Sundsvall, avled den 11 mars 1997 i en 
ålder av 83 år. Han var född i Gävle. Efter studentexamen 1934 
studerade han teologi vid Uppsala universitet. Hans bana skulle 
dock inte bli prästens utan journalistens. 1938 anställdes han på 
Norrlands-Posten i Gävle. Tio år senare blev Hanaeus sunds-
vallsbo. Från 1948 fram till tidningens nedläggning 1963 var han 
redaktionssekreterare på Sundsvalls-Posten. Därefter och ända 
till året före sin död var han kulturmedarbetare i Sundsvalls 
Tidning. Under årens lopp publicerade Hanaeus tusentals 
konstrecensioner och artiklar med anknytning till Sundsvalls 
konst- och kulturhistoria. Ännu i 80-årsåldern ansvarade han 
ensam för ST:s kultursida under den ordinarie kulturredaktö-
rens semester. Ej sällan fylldes hela kultursidan vid dessa tillfäl-
len av Hanaeus' egna artiklar. 

Åke Hanaeus dokumenterade i ett flertal böcker sin djupa 
förtrogenhet med Sundsvallsdistriktets kultur- och samhälls-
historia. 1963 publicerade han en historik över hantverkarna i 
Sundsvall (200 hantverksår i Sundsvall, 353 s.). Hanaeus kunde här 
bl.a. utnyttja hantverksföreningens äldre arkivalier, som genom 
en enastående tur räddats undan den förödande stadsbranden 
i juni 1888. Sin kännedom om norrländsk hantverkshistoria 
hade han redan tidigare visat i boken Gefle hantverksförening 
1757-1947 (Gävle 1947,286 s.). Innan begreppet "hantverkarkul-
tur" blev på modet inom historieforskningen gav Hanaeus i des-
sa bägge arbeten fina inblickar i densamma. 

Ett samlat grepp på Sundsvalls historia gav Hanaeus i boken 
Sundsvall. Stad i centrum (Natur och kultur 1974, 255 s.), som nu 
är slutsåld även i sin andra upplaga. Arbetsliv, ekonomi, politik, 
förenings- och kulturliv i historia och nutid skildras här på ett 
ovanligt medryckande sätt. 

1983 utgav Hanaeus biografin Fredrik Biinsow - en företagare 
(CeWeförlaget, 139 s.). Denna både företags- och personhisto-



riskt värdefulla biografi över grundaren av Skönviks AB, på sin 
tid Sveriges största trävaruföretag, baseras på omfattande ar-
kivgenomgångar vid SCA:s centralarkiv i Merlo, Timrå. 

Förutom de nämnda arbetena utgav Hanaeus konsthistoriska 
skrifter av vilka bl.a. kan nämnas Konstnärer i Medelpad (1976), 
Målningar i Alnö gamla kyrka (1980) och 50 år med konstnärer i 
Sundsvall (1984). Hanaeus sista bidrag utkom postumt. I den 
avslutande tredje delen av Sundsvalls historia, som publicera-
des sommaren 1997 och är fokuserad på kulturhistoria, skildra-
de han konst- och musiklivet i Sundsvall 1870-1930. 

Haneeus var en folkbildare av det gamla nu nästan försvunna 
slaget. I hundratals föreläsningar delade han på ett medryckan-
de sätt med sig av sitt outtömliga vetande om konst, musik och 
historia. Till Norrländsk Uppslagsbok var han en flitig leveran-
tör av kortbiografier. 

Åke Hanaeus tilldelades 1992 Johan Nordlander-sällskapets 
pris för framstående norrländsk kulturforskning. I prismotive-
ringen underströks hans "halvsekellånga, av humanism och 
säker stilkänsla präglade dokumentation av mellannorrländsk 
kultur- och samhällshistoria". Vi lyser frid över hans minne. 

Lars-Göran Tedebrand 





THOMAS WALLERSTRÖM 

Bebyggelseetablering, 
befolkning och makt i 
medeltidens Norrbotten 
Del IL 

Novgorod och norra Fennoskandien 

De östeuropeiska kontakterna med räckvidd till Novgorod 
blomstrade under 1100-talet men minskar därefter - de framträ-
der inte arkeologiskt under 1300-talet. 

Vid denna tid kommer Novgorod att expandera i andra rikt-
ningar än mot nordväst. Också den på ryskt område så omge-
staltande mongoliska anstormningen förändrar skinnhandelns 
vägar. Detta torde - tillsammans med den "norska utveckling" 
som tidigare beskrivits - betyda att samerna under loppet av 
1200-talet kommit i allt starkare beroende av erämarksfarare 
(erämark, av fi. erämaa 'ödemark') från t.ex. Tornedalen efterhand 
som de norska och östeuropeiska kontakterna minskade. Ut-
förseln av skinn och andra lappmarksprodukter kom nu i allt 
högre grad att ske via Bottenviken. 

Under loppet av 1300-talet kom de erämarksfarare som bodde 
i Nedre Tornedalen och i Luleälvens mynningsområde i sin tur 
att närma sig den svenska kungamakten och länkas in i den 
hanseatiska handeln via Stockholm. Detta skedde i nära förbin-
delse med 1300-talskolonisationen i kunglig, kyrklig och aristo-
kratisk regi. Avsaknaden av ett systematiskt studium av bl.a. de 
samiska offerplatsernas sena föremål gör det f.n. svårt att mer i 
detalj följa denna utveckling. 



Traditionernas och de historiska källornas 
"lappmarksexploatörer" 

Vi skall nu med ledning av den kunskap om kulturförbindelser, 
som till stor del erhållits genom arkeologiska data, försöka iden-
tifiera de "folkgrupper" som omtalas i skriftliga källor eller 
kommit att bli kända på andra sätt: kylfingar, varjager, tjuder, 
karelare, ryssar och bjarmer. 

Vad kylfingarna beträffar har man etymologiskt förknippat 
dem med den grupp som i Kiev och Novgorod betecknats som 
kolbjager, en icke-slavisk befolkning vilken i likhet med varjager-
na haft anknytning till Staraja Ladoga och Novgorod. Kolbjager-
na kan ha stått i ett tjänsteförhållande till fursten eller verkat 
som skattkrävare, men de kan också ha varit jägare och fiskare 
med visst mått av jordbruk. Kylfingarna är en "svårfångad" 
grupp som närmast kan betecknas som icke-slaviska företräda-
re för Staraja Ladoga och Novgorod. 

Varjager framträder i vissa ortnamn med förledet varjakka-, 
inte i mitt undersökningsområde men väl i norra Finland med 
en koncentration till utloppet av vattenvägen från Karelen och 
Novgorod. Innebörden är dock oviss - i senare tid avser den 
"gårdfarihandlare" och liknande. I brist på goda dateringar är 
det svårt att dra slutsatser utifrån dessa namn. 

Samiska traditionsuppgifter berättar om hur tjuder, karelare 
eller ryssar överfallit samer eller tvingat dem att bli vägvisare. 
Tjuder omtalas också i traditioner inom stora delar av det nord-
liga Ryssland och har där förknippats med ves', förfäder till 
vepserna som har nära språklig släktskap med bl.a. karelarna. 
Det är alltså inte fråga om någon slavisk befolkning. Benäm-
ningen ves' förknippas i tidiga ryska och arabiska källor med 
folk som bidrog till att förse Novgorod med skinn. De omtalas 
också som handelsmän i Bulgar. 

Karelarna är förhållandevis okomplicerade. De kom under 
1100-talet i ett beroendeförhållande till Novgorod. En del av 



Karelen kom att tillfalla Sverige 1323. Det är förmodligen en 
förenkling att sammankoppla Nordskandinaviens novgorodis-
ka förbindelser med enbart karelarna. Den till Karelen hänför-
bara expansionen är, för Nordskandinaviens vidkommande, 
snarare ett 1200-talsfenomen än ett som hör 1100-talet till, vilket, 
om denna datering är korrekt, gör 1100-talets stora inflöde av 
östeuropeiska föremål svårförklarligt. 

Bjarmer är ett folk vars identitet och bosättningsområde är 
mycket omdiskuterat. De tycks ha bott vid Vita havet. De är 
snarare ett folk som överfallits (av norrmän) men veterligen inte 
ofredat samerna. Under sen medeltid omtalas bjarmer som 
marknadsbesökare i Torneå (1519). 

Ett gemensamt drag för dessa grupper är att de kommer från 
områden som legat inom novgorodiskt område. De flesta av 
dem kan ha varit skattkrävare för Novgorods räkning men furs-
tendömena vid Övre Volga kan ha varit av betydelse i samman-
hanget. De var inte "ryssar" i trängre mening. 

Kvarterna och birkarlarna uppträder i det dokumentariska käll-
materialet som rivaler till Hålogalands stormän. Vilka poli-
tisk-ekonomiska centra skall dessa grupper knytas till? I mot-
sats till de övriga grupperna som berörts, har de bott i eller i 
närheten av de samiska bosättningsområdena. Kontakten med 
samerna verkar ha varit symbiotisk. Var hör birkarlarna hemma 
och hur har deras förmenta privilegier uppstått? 

Birkarlar och kväner - invandrare eller lokala eliter ? 

Både birkarlar och kväner har förknippats med en invandrings-
teori. Birkarlarna skulle ha kommit från Birkala socken i Ta-
vastland medan kvänerna tillskrivits ett mer allmänt västfinskt 
ursprung. (Birkala-teorin får numera anses vara under avskriv-
ning - jag återkommer till denna.) 

Jag menar att man måste ställa sig frågan huruvida grupper 
av detta slag nödvändigtvis måste förknippas med en invandring 



för att kunna identifieras. Har de verkligen invandrat under des-
sa benämningar och som ett slags europeiska kolonialister i 
främmande världsdelar betvingat den infödda befolkningen? 
Skall man verkligen utgå från att det finns ett "urhem" för dessa 
grupper utanför Nordskandinavien eller kan man tänka sig att 
benämningarna uppstått inom norra Fennoskandien? Det senare 
alternativet förutsätter en "inre utveckling" i mitt undersök-
ningsområde varvid sådana benämningar skulle ha utkristalli-
serats. 

Denna principiellt viktiga fråga kan belysas genom ett studi-
um av frågeställningen "Hur uppstår egentligen lokala eliter"? 

Socialantropologiska studier av kontakten mellan kolonister 
och infödda i främmande världsdelar tyder på att kulturkontak-
ten med främmande grupper som sådan tenderar att förändra 
eller bryta ned den sociala ordningen - nya eliter växer fram i 
kontakten med tekniskt avancerade och välorganiserade främ-
lingar. Detta sker också i jägarsamhällen som ger intryck av att 
vara jämlikhetssträvande, de sociala skillnaderna (de framträ-
der inte alltid i materiellt hänseende) förstärks och/eller nya 
eliter utkristalliseras. Med förändrade mellanfolkliga förbindel-
ser uppstår också nya benämningar på folkgrupper. 

Såväl birkarlar som kväner verkar ha varit ett slags lokala 
eliter av betydelse för den lappmarksexploatering som bedrivits 
från externa centra, de nämns ju i skriftliga källor som konkur-
renter till andra grupper. Benämningar som birkarlar och kväner 
kan ha uppstått "lokalt". Det "behövs" ingen invandringsteori 
för att identifiera birkarlar och kväner. 

Vad birkarlarna beträffar har Jouko Vahtola (1987) underkänt 
Birkala-teorin bl.a. med hänvisning till att autentiska belägg för 
birkarlar inte finns i Birkala socken eller där de annars borde 
finnas om denna invandringsteori vore riktig. Han ser ordet 
som ett svenskt begrepp vilket blivit behövligt i en speciell situ-
ation - dittills hade inget lämpligt ord funnits i svenskan. Bir-
karlar finns endast inom mitt undersökningsområde och är en 



elit som förmodligen fått denna benämning i kontakterna söder-
ut. Det är därför av intresse att se på den exploatering som före-
kommit och i vad mån de omtalade grupperna varit mellan-
händer i en sådan. 

Kvänerna och kainuulaiset 

Kvänland och kväner, Kainuu och kainuulaiset samt Kajane och 
kajaner refererar, enligt Kyösti Julku (1986), till samma svårav-
gränsade geografiska område - skillnaderna i språkligt uttryck 
ligger i betraktarens perspektiv på befolkningen i Bottenviksom-
rådet. 

Det område som bebotts av kvänerna (kainuulaiset, kajaner 
etc.) har omfattat Bottenviksområdet, men "bosättningsområ-
det" eller "utbredningsområdet" är i övrigt oklart liksom "ur-
sprungsområdet" (om man kan tala om ett sådant för denna 
grupp). 

Mitt bidrag till studiet av kvänerna bygger bl.a. på de erfaren-
heter som erhållits utifrån bebyggelsehistoriska data och de sa-
miska kulturförbindelserna samt frågeställningar som kommer 
utifrån dessa. 

I avhandlingen granskas de metoder som använts att härleda 
denna grupps identitet. Är de verkligen tillförlitliga? Kan de 
motivera en tolkning av kvänerna som en västfinsk grupp, vilket 
är en vanlig identifiering? 

Redan en blick på bilden av de kulturella förbindelserna som 
framträder arkeologiskt ger underlag för allvarliga invändning-
ar mot "den västfinska hypotesen". 

Det arkeologiska materialet från det område Julku (1986) i sin 
viktiga studie uppfattar som Kainuu-Kvänland rymmer också 
inslag vilka kan betecknas som "östfinska", nordryska eller 
"permska". Gravar på Kyrkudden (som ligger nära byn 
Kaiunuunkylä - "Kvänbyn") anger kulturkontakter också bl.a. 
mot de östliga delarna av europeiska Ryssland. Hur kommer 



Bild 1. Utbredning av ortnamn med referens till kainuulaiset enligt Vahtola. 



dessa in i bilden? Arkeologin ger inget stöd för att kvänerna just 
varit västfinnar även om västfinska kulturförbindelser förvisso 
kan dokumenteras. En teori om kvänernas identitet måste också 



beakta eller förklara de många östliga arkeologiska inslagen -
annars bygger den på en selektiv empiri. 

Vilka metoder har egentligen nyttjats för att fastställa "kvä-
nernas" och kainuulaisets identitet? Vilka ger de mest tillförlitliga 
resultaten? 

Vid identifikation av kvänerna kan tre olika tillvägagångssätt 
urskiljas, nämligen att lokalisera "kvänernas land" (a) genom 
geografiska notiser av olika slag, (b) genom studier av de ort-
namn som refererar till kväner (ortnamn med förledet Kainuu-
etc.), (c) genom etymologisk analys av själva benämningen. Här-
utöver har t. ex. arkeologiska fynd och bebyggelsehistoriska 
data spelat en viss roll. 

Det råder ingen större tvekan om att Bottenviksområdet varit 
"kvänernas land" men avgränsningen är i övrigt oklar. Identifi-
kation genom de geografiska notiserna ger som sådan inte sär-
skilt mycket vetande och problemet ifråga om identifikationen 
lämnas öppet. 

Härledning av kainuulaisets ursprung med utgångspunkt från 
utbredningskartor, utbredningen av ortnamnselementet kainuu-
etc. förefaller mig likaledes vara en tvivelaktig väg till klarhet. 
Om det vore möjligt att utifrån spridningen av ortnamn med 
referens till folknamn, som dem på kainuu-, lokalisera ett "kärn-
område" eller rentav ett "urhem", skulle det också vara möjligt 
att med ledning av analoga namn som t.ex. karjala- eller häme-
lokalisera karelares och tavasters odelade bosättningsområden. 
Det visar sig emellertid att dylika namn inte är vanligare i nämn-
da folkgruppers bosättningsområden än utanför dessa. Därmed 
kan man knappast heller dra slutsatser om något exklusivt kai-
nuulaisets bosättningsområde utifrån detta tillvägagångssätt. 
De anger snarare kainuulaisets närvaro tillsammans med andra 
grupper i en obestämt förfluten tid. Dateringen av namnen är 
f.ö., som flera forskare noterat, oviss. 

En följd av denna ståndpunkt är att benämningar som dessa 
knappast varit motiverade annat än i de områden där kvänerna 



inte varit den enda eller den dominerande gruppen. Ett eventu-
ellt kainuulaisets "urhem" behöver - paradoxalt nog - inte nöd-
vändigtvis uppvisa ortnamn av detta slag. 

Hur bärkraftig är då den etymologiska metoden, tillvägagångs-
sättet att genom benämningarnas etymologi finna upplysningar 
om befolkningen ifråga. Det kan gälla den "ursprungliga" inne-
börden i benämningarna ifråga eller problemet huruvida be-
teckningarna kainuulaiset och kväner utgår från en och samma 
ursprungliga benämning. (Se vidare nedan.) 

Frånsett svårigheten som ligger i att man mer eller mindre på 
förhand måste ta ställning till vilken språklig miljö benämning-
en skall härledas ur, uppstår komplikationer när man konfron-
terar de ur materiell kultur härledda "ursprungsorden" med 
folknamnsetymologierna. 

När folknamn givits av dominerande grupper eller kolonisa-
törer är det ofta öknamnen på dessa grupper som kommit att bli 
de officiella och i litteraturen brukade. Många folknamn är såle-
des kränkande till sin etymologiska innebörd och de berörda 
folken arbetar för att få självbenämningarna accepterade. Dessa 
har ofta betydelsen 'man, människa, stammedlem' etc. Denna 
regelmässighet framträder också bland de finsk-ugriska folk-
namnen och torde även finnas i de här aktuella etymologierna 
om det verkligen är fråga om etniskt betingade folknamn. (De 
hittills presenterade lösningarna härleds ur materiell kultur el-
ler topografier, inte innebörder som 'människa', 'stammedlem' 
etc. eller okvädesord.) 

Med dessa invändningar finns det skäl att betrakta kvän-pro-
blematiken från andra utgångspunkter. 

Av största betydelse blir också att försöka få klarhet i med 
vilka maktcentra eller områden dessa grupper stått i förbindelse 
- vilka har kvänernas kulturförbindelser varit? Eftersom det 
arkeologiska materialet är av ovisst förklaringsvärde ifråga om 
hur benämningen uppstått, måste frågan också behandlas utifrån 
skriftligt källmaterial där begreppet förekommer. 



Bild 3. Utbredningen av gravfält daterade till vikingatidens slut i Skandi-
navien och Finland (efter Zachrisson 1984). De i det inre av Finland verkar 
ha varit av särskild betydelse för uppkomsten av fast bosättning i Torne-
dalen. 



Olavi Korhonen (1982) har gjort iakttagelsen att kvänerna i 
Egils Skallagrimssons saga (senast 1230) delade på bytet enligt 
en praxis som också tillämpades i 900-talets Bysans och även 
omnämns i Nestorskrönikans Kiev (senast 1100-talets början). 
Etymologin i den i sagan förekommande termen askraka leder 
enligt honom till Novgorod och kejsarens skrivare i Bysans, låt 
vara att denna etymologi inte är alldeles invändningsfri. Det 
kan tilläggas att omnämnandet av sobel i sagan också är anmärk-
ningsvärt. Levande exemplar av sobel har veterligen aldrig 
existerat väster om Petjorafloden i östra delen av europeiska 
Ryssland eller väster om floderna Dvina och Mezen. Dessa för-
hållanden tyder på att kvänerna är ett slags mellanhänder i en 
pälskommers med inriktning österut. 

Detta skall dock inte utan vidare tolkas som att kvänerna hade 
ett utbredningsområde som sträckt sig ända till östra delarna av 
europeiska Ryssland. Bytesdelningsprincipen avsåg endast 
skinnen. Finns belägg för "kväner" också inom östeuropeiskt 
område? 

Det visar sig att former av ordet kajaner, motsvarigheter till 
benämningen kainuulaiset, är kända som öknamn på vepser och 
karelare. Således finns det flera former av benämningen, och 
utöver de nämnda och de samiska gäino- finner vi sålunda 
kajbany, kajvany, kajvani, kaivan, kaivanuuhe, kaivanooksj, kajani 
och kajvani. Dessa av grannfolk (ryssarna) givna benämningar 
har i flera fall en kränkande innebörd - något som ansluter till 
ett normalt mönster för folknamn. (Förbindelsen kainuulai-
set-kväner behandlas längre fram.) 

Benämningarna pekar åt samma håll: åt vissa östersjöfinska 
folk (karelare, vepser, och genom ortnamnshänsyftningar i bl.a. 
Tavastland, tavaster) vilka har det gemensamt att de antingen 
lever i anslutning till samernas utbredningsområde eller vid 
detta i sin forna, större utsträckning, men också till ryska (nov-
gorodiska) förbindelser. 

Ur ryskt perspektiv har dessa folk, åtminstone i vissa sam-



Bild 4. Rekonstruktion av de "hus för de döda" med datering till 
1300-1500-talen som undersökts arkeologiskt på Kyrkudden, Hietaniemi 
socken i Tornedalen. Principiellt likartade gravar förekommer på flera håll 
i det europeiska Ryssland under medeltiden. Även andra typer av förkrist-
na gravar har påträffats på denna grävningsplats. Teckning: Svein-Ole 
Nilssen. (Efter Wallerström 1995a.) 

manhang, sorterat under samma begrepp. Med tanke på att 
åtminstone vepsernas förfäder (ves') kan förknippas med en 
öst-västlig skinnhandel med räckvidd till sobelns utbrednings-
område, förefaller det östliga draget hos de kväner som omtalas 
i Egil Skallagrimssons saga som förklarligt. 

Därmed finns det inget som hindrar att bärare av benämning-
en kainuulaiset och dess motsvarigheter haft en utbredning t.ex. 
inom nutida ryskt område där språkbyten med övergivanden 
av finsk-ugriska språk har skett under medeltid och nyare tid. 
Vi har f.ö. också namn som refererar till kajaner i ett par ortnamn 
inom nutida ryskt område, öster om sjön Onega. 

Hur relaterar sig denna med östeuropeiska fornfynd och kul-
turförbindelser förknippade tolkning av innebörden i kainuulai-
set till arkeologiska data från Norrbotten och den arkeologiska 



miljön vid byn Kainuunkylä i Tornedalen, vilken otvivelaktigt 
befolkats av kainuulaiset? 

Det finns inget i detta som strider mot den arkeologiska bil-
den av Norrbottens kulturförbindelser under 1100- och 1200-
talen med dess inslag från såväl västfinska som östligare områ-
den. Kainuulaiset är, som nämnts, rimligen representerade bland 
de begravningar som undersökts på Kyrkudden i Hietaniemi sock-
en. Dessa vittnar om kulturella orienteringar mot såväl väst-
finskt (Tavastland, Satakunta) som mot ett östligare ursprung. 

Detta är en bild som också harmonierar med det samband 
med den ryska beskattningsterminologin som jag påpekat. Kvä-
nernas land är också ett område där novgorodisk beskattning 
{dan') förekommit - ett i Novgorod påträffat näverbrev från 
1300-talet där karelares skatteuppbörd i kajanernas land om-
talas, är f.ö. också en intressant upplysning i sammanhanget. 

Det verkar sammantaget som om Ottars och Egils kväner 
skulle vara företrädare för ett öst-västorienterat ekonomiskt 
system som sträckt sig långt österut under vikingatid och in i 
1200-talet. 

Denna östeuropeiska skinnhandel har, enligt Janet Martins 
(1986) analys, varit avgörande för de ryska metropolernas eko-
nomiska och politiska ställning. Ett förlorat grepp över skinn-
handeln var liktydigt med försvagad ställning för resp. fursten-
döme eller protostat. Den kan ha uppstått i samband med att 
finsk-ugriska folk drogs in i den internationella öst-västliga 
skinrihandeln med destination till Bulgar men efterhand också 
mot andra centra. 

Innebörden i benämningarna kajaner, kainuulaiset etc. kom att 
glömmas bort i samband med att de öst-västliga förbindelserna 
förlorade sin betydelse och nya etniska grupper eller namn på 
grupper formerades. Benämningarna ifråga kom att konserve-
ras i väst men innebörden föll i glömska. 

Vi kan knappast räkna med att kainuulaiset och kajaner alltid 
avser samma sak etniskt sett - det är snarare ett vittfamnande, 



inte så officiellt begrepp med den ungefärliga innebörden 
"lappfarare" eller "lappmarksexploatör". Inget hindrar att t.ex. 
tavaster i vissa sammanhang betecknats som kajaner (kajvany 
etc.) av ryssarna. 

Hur förhåller sig då denna tolkning till den gamla kontrover-
sen (jfr t.ex. Holm 1982) huruvida kainuulaiset och kväner har ett 
gemensamt etymologiskt ursprung? Vissa forskare har mer eller 
mindre tagit för givet att det finns ett för identifikationsproble-
matiken intressant men dolt etymologiskt sammanhang i be-
nämningarna (främst i den gemensamma begynnelseboksta-
ven). Diskussionen har tidvis varit brännande.1 Enligt min 
mening är problemet nu under upplösning då det formulerats 
utifrån tveksamma premisser. 

Som redan framgått - och som även kommer att framgå av det 
följande - har Bottenviksområdet stått i kontakt med flera 
maktcentra, maktcentra med vitt skiljaktiga språkliga förhållan-
den. 

Benämningarna kan kollektivt avse en icke-samisk befolkning 
utan att ha ett etymologiskt samband. Benämningarna kainuu-
laiset och kväner skulle med detta beaktande a priori inte vara mer 
etymologiskt besläktade än t.ex. kajvany och bottningar, andra 
sätt att beteckna icke-samer i området. Förhållandet att betrak-
tare och upphovsmän till de skriftliga källor som behandlar 
Bottenviksområdets etnografi talat vitt skilda språk (östersjö-
finska språk, nordiska språk, ryska) och genom sina skiljaktiga 
modersmål kan ha åsätt den icke-samiska befolkningen olikar-
tade folknamn, har inte tillräckligt uppmärksammats. 

Den gemensamma begynnelsebokstaven har lockat in forska-
re i en återvändsgränd. Vore det inte för att två i övrigt olikartade 
benämningar på den icke-samiska befolkningen råkat börja på 
en och samma bokstav, hade denna diskussion nog aldrig kom-
mit igång. Otvivelaktigt har den allmänna källfattigdomen och 
vissa utom vetenskapliga förhållanden givit bränsle åt debatten. 



Birkarlarna 

Efter Jouko Vahtolas (1987) bidrag till diskussionen om birkar-
larna kan vi räkna med att benämningen birkarlar uppstått inom 
mitt undersökningsområde (inom Pite, Luleå och Torneå sock-
nar) vid den svenska etableringen i detta område, alltså på 1300-
talet. Jag har emellertid kommit att intressera mig för omstän-
digheterna kring benämningens uppkomst och bakgrunden till 
de kungliga privilegier att beskatta och handla med samerna som 
birkarlarna under 1500-talet säger sig ha fått för länge sedan. 
Konung Magnus Ladulås, som regerade 1275-1290, nämns i 
sammanhanget. 

Påståendet om beskattningsprivilegier får egentligen inget stöd 
i oberoende 1300-talskällor där beskattningsförhållanden be-
rörs. Vad man finner (Tälje stadga 1328) är att de (i likhet med 
lapparna) skall skyddas mot intrång i sin näring och birkarlarnas 
återfärd nämns särskilt (de tycks då varit särskilt hotade). År 
1358 talas det visserligen om "privilegier" i allmänna ordalag 
men dessa torde avse en av kungamakten beskyddad handel i 
största allmänhet - all handel under kungligt beskydd bedrevs 
i kraft av privilegier vid denna tid. Andra källor visar att birkar-
larna skyddas mot konkurrens från andra grupper. Källorna ger 
snarare vid handen att birkarlarna fått en monopoliserad ställning 
i förhållande till andra grupper än ett formellt privilegium. Det-
ta skall ha skett i skydd av kungamakten. 

Monopol och privilegium är inte riktigt samma sak även om 
de givit likartat resultat. I detta fall innebär skillnaden att vi inte 
behöver namnge någon svensk kung eller precisera någon spe-
ciell situation som skulle förklara "privilegiet". Den beskatt-
ningsrätt som birkarlarna säger sig ha under 1500-talet kommer 
- ifall den existerat - inte av rättigheter som givits dem av den 
svenska kungamakten. Uppgiften att dessa rättigheter givits av 
Magnus Ladulås är heller inte trovärdig. Vahtolas påstående att 
traditionen i detta hänseende bygger på en historisk kärna kan 



inte vidmakthållas, hans premisser håller inte i ljuset av nyare 
forskning. 

En monopolisering av lappmarkshandeln till birkarlarnas för-
del är emellertid vad man kan vänta under loppet av 1300-talet. 
De kan ha ingått som en del i det system som för lappmarkspro-
dukter till Stockholm initierat genom det s.k. bottniska han-
delstvånget som första gången kommer till uttryck i Magnus 
Erikssons stadslag ca 1350. Den stadga som säger att "lappfara-
re" måste ha en viss förmögenhet kan vara uttryck för en av 
kungamakten uppmuntrad specialisering - en anpassning mot 
marknadsmässig "stordrift". 

Enligt denna rekonstruktion ingår birkarlarna i ett av kungen 
understött handelssystem som etableras vid 1300-talets mitt ge-
nom Magnus Erikssons stadslag. Det var de som hade den kul-
turella kompetens och lokalkännedom som krävdes för att skin-
nen skulle nå skeppen vid Bottenvikskusten och magasinen i 
Stockholm. Birkarlarna betalade en blygsam avgift till kungen 
men gjorde lappmarksvarorna tillgängliga för vidare europeisk 
export. En särskild benämning för denna nyckelgrupp mynta-
des. 

Det är känt att birkarlar betecknas som "kväner" i norska käl-
lor och att det finns ett samband mellan dessa grupper. Jag tror 
att birkarlarna var ett slags "omdefinierade" kväner eller kai-
nuulaiset, utövare av den beskattning av samerna som i genera-
tioner utövats av bofasta vid Bottenvikskusten inom ramen för 
den erämarkshushållning som kännetecknat bosättningen. 

Det förefaller mig rimligt att tro att en lokal elit inom den 
icke-samiska befolkningen fått en svensk benämning efter 1323 
när de bofastas erämarker blir en del i en svensk-novgorodisk 
allmänning och en befintlig rysk beskattningsterminologi över-
sätts till svenska. Kainuulaiset-kvänerna kan ha varit den 
grupp som Novgorod beskattat, de bodde inom en allmänning 
där bl.a. novgorodisk beskattning förekom. 

Birkarlarnas beskattningsrättigheter är antingen självtagna 



eller en verksamhet vilken de bedrivit före den svenska etable-
ringen. Denna kan ha accepterats och understötts av kungamak-
ten i samband med att handeln regleras i området. 

Ifråga om formerna för birkarlarnas verksamhet finns många 
överensstämmelser med den som utövats av Novgorods skatt-
krävare i periferin utanför de mer reguljära beskattningsdistrik-
ten. Vi vet att novgorodiska furstar i egen regi eller genom om-
bud kunde ge sig ut på expeditioner bland de perifera folken, 
utkräva tributer men också bedriva ett regelmässigt varuutbyte. 
Vi har också belägg för att man under 1500-talet (som en svensk 
gränskommissionär) kunde tala om "ryska birkarlar". Dessa 
förhållanden stöder tanken att birkarlarnas verksamhet har ett 
ursprung i novgorodisk beskattning i Norrbotten. 

Den från Novgorod utgående beskattningsterminologi som 
registrerats i undersökningsområdet skall inte nödvändigtvis 
uppfattas som uttryck för en i trängre mening "rysk" eller "sla-
visk" närvaro. Genom olika källor vet vi också att olika finsk-
ugriska folk var tributskyldiga till Novgorod, något som rimli-
gen inneburit att dessa - i sin tur - sökte sig till perifera områden 
för att skaffa fram de begärliga produkterna. De grupper som i 
norra Fennoskandien omtalas som skattkrävare, lappmarksex-
ploatörer och liknade är, som vi sett, snarare finsk-ugriska grup-
per som t.ex. karelare. Dessa kom dock att möta motstånd efter-
hand som den svenska kungamakten fick en allt starkare 
ställning (andra skattkrävare kom att ses som störningar i bir-
karlarnas verksamhet). 

Med denna monopolisering och ovan skisserade händelseför-
lopp i Nordnorge och i Östeuropa blev Nordskandinaviens ex-
ploatering alltmer "svensk" och allt mindre "novgorodisk". 
Novgorod hade under samma tid allt större svårigheter att upp-
rätthålla sin politiska och ekonomiska ställning i rivaliteten 
gentemot furstendömena vid Övre Volga där Moskva under 
loppet av senmedeltiden blev alltmer framträdande. 

Enligt min tolkning representerar birkarlarna sammanfatt-



ningsvis ett ursprungligen med Novgorod förknippat ekono-
miskt system vilket anpassades efter förändrade politiska och 
ekonomiska förhållanden. En nyckelgrupp inom skinnhandeln 
kom under ett svenskt överherravälde. Detta hindrar inte att de 
samtidigt kunde skatta till Novgorod eftersom verksamhetsom-
rådet var en icke-suveränitetsbestämd allmänning. (Det är känt 
att samer inom de icke-gränsbestämda områdena i norr under 
1500-talet samtidigt kunde skatta till två eller tre olika statsöver-
huvuden.) På så sätt blir också den från ryskan översatta be-
skattningsterminologin i norra Fennoskandien förklarlig. 

En av den svenska kungamakten understödd monopolställ-
ning som denna torde emellertid ha inneburit att Novgorods 
ursprungliga likaberättigande i denna allmänning efterhand 
bleknat bort. 

Olika maktetableringsstrategier i Norrbotten - en 
jämförande analys 

Den svenska kungamakten var under medeltiden förvisso svag 
och ofta ifrågasatt. Detta innebär att vi behöver förklaringar som 
hjälper oss att förstå hur en koloniserande minoritet av svenska 
bönder lyckades åstadkomma språkbyte och sedan en politisk 
dominans i denna periferi. 

Kolonisatörernas närvaro som sådan förklarar ingenting efter-
som vi också kan räkna med en tidigare finskspråkig befolkning 
i området. Det finns inget enkelt samband mellan jordbruksko-
lonisation och politisk dominans. Situationella förhållanden 
som att man relativt lätt kan fara med skepp till Bottenviken 
söderifrån och att novgorodernas förbindelser gick över inte 
alltid sammanhängande vattenleder kan heller inte ensamma ha 
varit avgörande. 

Sedan de olika konkurrerande aktörerna nu identifierats står 
vi nu inför uppgiften att förklara hur ett öst-västorienterat sys-



tem av kulturförbindelser successivt förbyts till att bli ett 
nord-sydligt. Är det något "särskilt" som skiljer den svenska 
kungamaktens aktivitet från de övriga intressenternas? Kan 
detta "särskilda" förklara att den sistkomne aktören etablerat 
sig med bestående verkan? 

Vi kan inte utifrån det faktum att "Sverige vann" utgå från att 
detta skett med någon form av naturnödvändighet just för att 
det råkade bli så. Det gäller ju här att inte använda "resultat" 
som premiss eftersom vi då får en cirkelbevisning. Vi kan urskil-
ja olika ansatser vilka i teorin skulle kunna ha lett till att Norrbot-
ten blivit till en del av Norge eller Novgorod om inte "speciella 
förhållanden" spelat in. 

Om makt och maktens olika uppkomstsätt 

En studie av maktetablering i marginalområden som Norrbot-
ten förutsätter också att man har en definierad uppfattning om 
hur makt uppstår och vidmakthålls. Vad är det som känneteck-
nar med den svenska kungamakten förbundna maktyttringar? 
Vad skiljer detta maktcentrum från de konkurrerande? 

Frågorna vad makt "är", hur den uppstår och vidmakthålls är 
omdiskuterade problem som jag inte skall gå in på i detta sam-
manhang. Jag har emellertid funnit en "plattform" i den franske 
filosofen och idéhistorikern Michel Foucaults "maktanalytik" 
och fokusering på undersåtars incitament för underkastelse, 
drivkrafter som inte nödvändigtvis är förknippade med våld 
eller hot om våld 2 

Foucault bygger på empiriska studier av maktyttringar i olika 
tider och sammanhang och skiljer sig från den traditionella 
"centraliserade" maktteorin genom sin syn på makten som "al-
lestädes närvarande" och total i sin inneslutning av individen i 
ett system av beroenden ("mikromakter"). I perspektiv av 
Foucaults "maktanalytik" blir de enskilda människornas driv-
krafter till underkastelse väl så intressanta som förhållanden i 



och kring "maktens centrum" och överhetens (militära) makt-
medel att betvinga människorna. Betydelsen av våldshandling-
ar som källa till makt kan ha överdrivits - det är ju i hög grad de 
väpnade konflikterna som framträder i källmaterialet, de mer 
fredliga och långsamt verkande kommer inte fram på samma 
sätt. 

Avsaknaden av direkta uppgifter om våldshandlingar (lik-
som frånvaron av fornborgar eller andra konfliktbetonade kul-
turlämningar) talar för att den svenske kungens ställning i Bot-
tenviksområdet inte etablerats genom våldsmetoder. Vilka var 
då de "mikromakter" som förklarar att det just var den med 
svenska kungamakten förknippade etableringen som "vann". 

Jag börjar med samernas situation och fortsätter sedan med att 
diskutera olika exploatörers maktetableringsstrategier för att 
sedan göra den jämförelse som hjälper oss att förstå de olika 
konkurrenterna och därmed särarten i den "svenska" maktetab-
leringen. 

Samerna och omvärldens exploatörer 

Vi kan anta att samerna till en början förvärvade varor under 
former som vi kan beskriva som det globalt kända systemet av 
"utbyte av gåvor" där nyttiga artiklar byter ägare under sedva-
nemässigt fasta former: lika gåvor eller tjänster bytes mot lika 
gåvor eller tjänster enligt ett slags "kreditsystem" där gåvan 
eller tjänsten har den outtalade egenskapen att också vara en 
"fordran" (för att uttrycka det hela i kamerala termer) eftersom 
gåvorna långt ifrån alltid (av praktiska skäl) kan göras likvärda. 

En sådan "gåvogivande-strategi", som också har egenskapen 
att neutralisera reella eller inbillade faror i mötet med okända 
människor eller det okända över huvud taget, är belagd bland 
samerna genom det analoga offrandet till de högre makterna på 
offerplatser. Genom gåvan har man sökt tillförsäkra sig en väl-
vilja. Strategin kan, genom offerplatserna, antas ha varit bruklig 



i vart fall vid tiden kring år 1000 och framöver. Den är också 
belagd genom Olaus Magnus beskrivning från 1500-talet. Det är 
rimligt att tro att lappmarksprodukter under medeltiden bytts 
mot nyttigheter från omvärlden enligt en sådan gåvoekonomi 
och att offerplatsernas föremål till viss del erhållits genom dyli-
ka förbindelser. 

Gåvorelationer med eliter utifrån transformeras lätt till en 
relation av överläge-underläge, dels när den ena partens "hög-
teknologiska" gåvor har ett värde som är svårt att gengälda, dels 
i situationer då gengåvan förväntas bestå i varor som skinn som 
råkar vara stadda i minskning (något som emellanåt inträffar 
genom normala populationsvariationer eller överexploatering). 
Det analoga förloppet att fångstmannen kommer i skuld till 
handelsmannen är välbekant (birkarlar omtalas i sådana sam-
manhang). 

Strategin att möta befarade eller reella hot genom givande av 
gåvor (till gudomar eller främmande besökare) kan således, i 
kombination med ett marknadsorienterat varuutbyte och explo-
atörers "högteknologiska" produkter, vara en grund till det sa-
miska underläget i förhållande till samtliga exploatörer man 
kom i beröring med. 

Olika maktetableringsstrategier i Norrbotten - en jämförelse 

Vi skall nu - med avseende på maktetableringsstrategier - grup-
pera de med maktcentra förknippade aktörer som under medel-
tiden förekommit inom det samiska området. 

Medan birkarlarnas och kvänernas bosättningsområden be-
finns vara i eller i närheten av de samiska, är de övriga grupper-
nas mer avlägsna att döma av tillgängliga uppgifter. 

Vi kan iakttaga ett mönster: de mer avlägset boende (kylfing-
ar, tjuder) förknippas med våldsmetoder i sitt umgänge med sa-
merna medan motsatta förhållandet gäller de mer närboende -
här har i stället ett ömsesidigt gåvoutbyte gällt. 



Vad karelarna beträffar är bilden splittrad: å ena sidan finns det 
traditioner kring karelsk våldsutövning, å andra sidan fanns det 
sannolikt karelare bland dem som etablerade fast bosättning i 
Nedre Tornedalen - en befolkning som dock kunde identifieras 
med kainuulaiset, vilket som nämnts knappast var en etnisk be-
nämning. 

Jag tror inte skillnaderna mellan när- och fjärrboende är sken-
bara och hänförbara till ett bristfälligt källmaterial - en fram-
gångsrik lappmarksexploatering förutsätter institutionalise-
ring och lokal kompetens. Det senare momentet gäller knappast 
det med våld förknippade skattkrävandet - traditioner om ka-
relare, tjuder och ryssar handlar också om hur samer tvingats bli 
vägvisare. 

Relationen mellan de närboende birkarlarna/kvänerna och 
samerna har sannolikt varit institutionaliserad och etablerad 
under lång tid. Också samernas förhållande till Hålogalands 
stormän har av källorna att döma varit av fredlig eller symbio-
tisk natur. 

Strategin med gåvoutbytet har dock på längre sikt försatt sa-
merna i ett underläge. Vi känner en källa från 1424 som säger att 
den birkarl som räddar en same från säker undergång genom att 
ge honom förnödenheter (som inte omedelbart kan återgäldas) 
skall äga denna under en viss tid (även om han eller hon rätteli-
gen tillhör en annan birkarl). 

Den med våldsmetoder förknippade beskattningen kan knytas 
till icke-slaviska grupper som varit i förbindelse med Novgorod 
eller möjligen furstendömena vid Övre Volga. Det är fråga om 
kontakter med Novgorod i den mån förbindelserna till omvärl-
dens metropoler kan utläsas. 

Det verkar också som om vi kan urskilja två olika novgorodis-
ka beskattningsstrategier: en som förknippas med våldsmeto-
der (via karelare och tjuder) och en som baseras på överherra-
välde över kainuulaiset vilka försörjt Novgorod med skinn från 
denna allmänning (skattskinn har utkrävts enligt bågtal, skinn 



som till viss del förvärvats bland samerna). På likartat sätt har 
den norska kungamakten erhållit skinn via Hålogalands stor-
män genom hävdande av ett kungligt regale ifråga om finnkaup. 

Med den svenska etableringen vid Bottenviken kommer yt-
terligare en "överherre" in i bilden - den svenske kungen som 
gör en speciell grupp bland de bofasta till birkarlar. 

Vad är det då som särskiljer den svenska och den tidigare 
finska jordbrukskolonisationen? Varför kom inte finska språket 
att dominera Luledalen t.ex. där den sistnämnda kolonisationen 
är primär? 

Ett närmare betraktande av jordbruksekonomier i ljuset av 
socialantropologen Erik R. Wolfs ofta citerade studie av bönder i 
ett globalt perspektiv, ger önskvärd bakgrundskunskap. Det 
finns avgörande skillnader mellan jordbruk och jordbruk i fråga 
om förhållandet till överheten - skillnader som också går igen i 
distinktionen mellan "svensk" och "finsk" jordbrukskolonisation. 

Wolf framhåller bl.a. att ett till en internationell nätmarknad 
anknutet jordbruk med nödvändighet kräver en fungerande 
samhällelig infrastruktur för att få sina behov av nödvändig-
hetsvaror tillgodosedda och möjlighet till avsättning av över-
skottet. I andra jordbruksekonomier, där specialiseringen inte är 
så långt driven, har familjestrukturen ofta varit sådan att man 
haft hög självförsörjningsgrad inom hushållets ram. 

Jordbruket har i sådana fall endast varit en av flera utkomst-
möjligheter (t.ex. vid sidan av jakt och fiske). I ekonomier som 
dessa är beroendet av en överhet som garanterar infrastruktu-
rens vidmakthållande klart mindre. 

I detta perspektiv framträder stora skillnader mellan 1300-
talskolonisationens jordbruk och det tidigare. 

I den "finska" jordbrukskolonisationen kan jordbruket när-
mast beskrivas som en binäring till jakt, fiske och boskapssköt-
sel. Detta synes dessutom ha varit förknippat med storfamiljsy-
stem vilket innebär att behovet av specialisttjänster inte varit så 
stort - det kan ha funnits såväl jägare som jordbrukare och sme-



der inom familjen, men kanske också familjemedlemmar som 
kunnat ge sig iväg på mångmilafärder för att skaffa nödvändig-
hetsartiklar. Sådana jordbruksekonomier kan vid behov överle-
va på andra näringar än just odling. 

I motsats till det "finska" jordbruket är det "svenska" förknip-
pat med marknadsplatser, myntväsen och organiserad handel med 
främmande, urbana centra. Dessutom gör sig kungamakten till 
garant för lag och ordning. Dessa fenomen uppträder i Norrbot-
ten årtiondena kring 1350. 

Något kvalitativt nytt inträffar med den svenska etableringen 
- en "ordnande hand" har materialiserat sig. En infrastruktur har 
etablerats som vidmakthåller kontakter med avlägsna konsu-
menter. Denna infrastruktur kan ha fungerat mer eller mindre 
bra men har dock funnits och jordbruksekonomin har kunnat 
leva vidare - motgångar till trots. 

I ett "Foucault-perspektiv" på makt är de svenska 1300-tals-
kolonisterna inte bara jordbrukare utan också den perifera be-
folkning som - till följd av sitt beroende av överheten - garante-
rade infrastrukturen. Den svenska 1300-talskolonisationens 
bönder har -för sin existens - varit beroende av att understödja 
en till Mälardalen knuten maktelit medan man inte kan säga 
detsamma om utövarna av en erämarkskultur med jordbruk 
som endast en av flera näringar. De är därmed en överhetens 
"förlängda arm". Dessa bönder har på det lokala planet verkat 
för att denna överhet kunnat bibehålla sina positioner. Det finns 
därmed stora skillnader mellan den svenska etableringen och 
den tidigare finska kolonisationen. 

Utövarna av detta "svenska" genom en överhet "inplantera-
de" jordbruk har inte bara genom självbevarelsedrift underbyggt 
den svenska kungamaktens ställning. Den har dessutom påver-
kat den icke-jordbrukande befolkningen i två riktningar - mot 
assimilation eller marginalisering. I det förra fallet har jordbruks-
befolkningen ökat och ett allt större område har kommit att bli 
beroende av en fungerande infrastruktur. Och denna har - åt-



minstone i teorin - upprätthållits och garanterats av en överhet. 
I ljuset av Foucaults "maktanalytik" finner vi också stora skill-

nader mellan maktstrategier som bygger på överherravälde eller 
tvångsbeskattning och sådana som är förknippade med en mark-
nadsanknuten jordbruksekonomi. 

Överherravälden, bl.a. som det novgorodiska i Novgorods 
ytterområden, är som nämnts av begränsad geografisk omfatt-
ning och till sin natur instabila genom att de bygger på person-
liga allianser och överlägsen styrka. De är i hög grad avhängiga 
överherrens personliga närvaro och bringas lätt att upphöra när 
starkare aktörer dyker upp på scenen. 

Tvångsbeskattning ger knappast förutsättningar för en konti-
nuerligt verkande maktutövning - den är tillfällig och man kan 
vara rätt säker på att de tilltänkta "skattdragarna" håller sig 
undan bäst de kan såvitt inte alternativet är mer fördelaktigt. 

Med den sist anlände aktören på den scenen - "Sverige" -
inträder en maktutövning som inte bara bygger på överherra-
välde utan också på en i undersökningsområdet tidigare okänd 
integration av befolkningen. Härutöver hör ytterligare en faktor 
till bilden, kyrkan, som i sin mission och i sitt inpräntande av 
Läran verkar för utjämning av kulturella skillnader mellan cent-
rum och periferi. 

Med en sådan utjämning skapas ytterligare förutsättningar 
för ett styrande grundat på en mer eller mindre uttalad accep-
tans i periferin. Av betydelse är förmodligen också en av Michel 
Foucault urskiljd maktetableringsstrategi som förknippas med 
det kyrkliga arbetet - "herdemakt" - vilken verkar genom kon-
troll av samvetet. "Herdemakt" gör överhetens röst till samve-
tets. 

Ett jämförande perspektiv 

Att detta scenario verkligen kan ha varit en realitet, ter sig rimligt 
genom uppgifter rörande grunden för den engelska maktetab-



leringen i andra europeiska periferier, nämligen Wales, Skott-
land och Irland. 

Den walesiske historikern R.R. Davies (1990) har genom stu-
dium av skriftliga källor visat att det inte var de väpnade insat-
serna som gjorde att engelsmännen fick fast fot i dessa periferier 
utan att andra förhållanden varit avgörande. Samtida iakttagare 
såg inte den militära erövringen som den enda eller viktigaste 
faktorn. Det finns t.o.m. uttryck för hur skottar ansåg sig under-
tryckta av engelsmännen redan innan engelska arméer passerat 
gränsområdena i norr. Davies betecknar de militära skildringar-
na som militära skildringar för militärer - de är inte tänkta som 
en vetenskaplig studie över de förhållanden som lett till den 
engelska dominansen. 

Maktstrategierna var, vid sidan av våld eller hot om våld, mer 
långsamt verkande medel, genom kulturell och ekonomisk domi-
nans, vilken utövades genom etablering av platser för handel, 
myntning, jordbrukskolonisation och kyrkans maktutövning. 
Utan ett inflöde av engelska kolonister hade resultatet av den 
militära erövringen av Irland och Wales blivit något annat än 
den kom att bli, endast en annexion, ett införlivande. Den vikti-
gaste enskilda maktfaktorn var, enligt Davies, kyrkan. 

Hur blev Norrbotten en del av "Sverige" och Europa? 

Den jordbrukskolonisation som etablerades i Norrbotten under 
1300-talet var inte den första i sitt slag (vilket man tidigare trott). 
Den har knappast heller, efter vad vi numera vet om Nöteborgs-
fredens innebörd, etablerats för att underbygga anspråk på 
svensk suveränitet i ett omstritt område, vilket tidigare hävdats 
(orsak har förväxlats med verkan). Utvecklingen i Norrbotten 
har f.ö. stora likheter med den som man kunnat skönja i Små-
land-Blekinge tiden efter Magnus Erikssons köp av de skånska 



landskapen 1332, vilket var det minst kontroversiella sättet för 
en kung att öka sitt område. 

Det vi ser i Norrbotten och Småland-Blekinge i form av dona-
tioner av allmänningsjord till stormän, med kolonisation som 
följd, är under 1330-talet närmast vad man kan kalla "normal 
statsförvaltning". I detta kan man också finna ett förverkligande 
av det i Konungastyrelsen önskvärda förhållandet att "Ridder-
skap skal land ok riki byggia" - en sats som formulerats under 
1340-talet. Förläningar i "öde periferier", som Norrbotten, har 
skapat en grund för kungligt inflytande i områden där sådant 
tidigare inte fanns. Det gjorde det möjligt att - låt vara indirekt 
- expandera kungamakten utan kostnad. (Vid den här aktuella 
tidpunkten var statsfinanserna i ett mer än vanligt dåligt skick.) 

Den svenska 1300-talskolonisationen i Norrbotten är uttryck 
för en svensk expansion inte bara till Norrbotten utan också till 
Finland. Strategierna är desamma som söder om Östersjön och 
på de brittiska öarna. Enda skillnaden tycks bestå i att den 
svenska kolonisationen i Norrbotten inte förknippats med nå-
got väpnat motstånd som man skulle ha tvingats nedkämpa. 
Med denna expansion blir också Norrbotten en del av det Euro-
pa vars utsträckning definierades av kristenhetens utbredning. 

I övrigt finner vi många likheter i sättet att med personnamns-
förleder (t.ex. i Svensbyn) namnge de nya byarna, introduk-
tionen av en för områdena i fråga främmande rättsordning, in-
tegration i en nätverksmarknad och kyrklig etablering, men 
också introduktion av feodala maktstrukturer. Dessutom finner 
vi tecken på att 1300-talskolonisationen genomförts i "entrepre-
nadform" med kyrka, kungamakt och stormännen som drivan-
de krafter - detta enligt ett förfarande som är väldokumenterat 
t.ex. söder om Östersjön (jfr Higounet 1990). Vi kan konstatera 
att årtiondena kring 1350 i Norrbotten inneburit såväl kyrklig 
etablering som tillkomst av marknadsplatser, men också tecken 
på begynnande monetarisering, lagstiftning och uttryck för en 
reglerad handel med handelstvång och marknadsplatser. 



Vid en närmare blick på 1335 års förläningsbrev, där Nils 
Abjörnsson Sparre tillerkändes förfoganderätt över Pite älvdal, 
finner vi ytterligare paralleller med förhållandena ute i Europa: 
Förläningar av allmänningsjord till stormän på evig tid vars för-
hållande till kungen preciseras - något som sker i Pite älvdal 
1335 - är ett i Sverige sällsynt exempel på. feodalt tänkande, vilket 
på andra håll alltmer "privatiserat" och decentraliserat kunga-
makten och privatiserat denna. I Sverige tycks detta feodala 
tänkande vara begränsat till tiden från Magnus Ladulås rege-
ring till 1300-talets mitt, en tid av omkring 75 år, varefter sådana 
donationer "på evig tid" förbjöds och allmänningarna likställ-
des med kronogods såvida inte kronan kompenserats på lämp-
ligt sätt. Det normala var annars att donationer av detta slag 
upphörde med givarens - kungens - tid vid makten. 

Den utveckling som under 1300-talet inleddes i Norrbotten 
har - om vi bortser från den militära erövringen - mycket av det 
som gjort Skottland, Irland och Wales till delar av det engelska 
kungariket men också gjort gammalt västslaviskt område till 
tyska furstendömen. "Importen" av ett regalistiskt tänkande i Sve-
rige kan genom en överblick av daterade dylika "tankeyttring-
ar" i stor omfattning dateras till 1200-talet. Särskilt de sista år-
tiondena är framträdande (Birger Jarls och Magnus Ladulås 
regeringstider). 

De maktetableringsstrategier, vilka betecknas som avgörande 
på de brittiska öarna, kan till största delen hänföras till den 
regala doktrinen, rättigheter som förknippas med kungamak-
tens ekonomiska och politiska bas. Denna består inte bara i en 
överhetens förmåga att genom våld eller hot om våld tvinga 
undersåtarna till lydnad utan är också summan av många, små 
och inte alltid så iögonenfallande långsiktigt verkande beroen-
den som de enskilda individerna medvetet eller omedvetet in-
volverats i och - mer eller mindre av nödtvång - bidragit till att 
upprätthålla. Ett motsatt förhållningssätt är förenat med oviss-
het, risker och nyorienteringar. 



Det är en maktetableringsstrategi som i mångt och mycket 
kan sägas vara en enkulturation där överhetens världsbild görs 
till undersåtarnas. Denna skall jämföras med konkurrerande 
maktetableringsstrategier i Norrbotten. Dessa kännetecknas, 
som vi sett, av överherravälden och tvångsbeskattning. Det är 
en maktutövning som inte står på lika många ben som den 
maktutövning som förknippas med marknadsintegrerat jord-
bruk och reglerad handel i skydd av en kunglig dömande makt 
och ett kungligt våldsmonopol. 

Mitt undersökningsområde - en svensk-novgorodisk all-
männing 1323 - kom i kraft av en maktutövning som i hög grad 
byggde på enkulturation att erkännas som svenskt territorium 
1595 varvid Norrbotten blev en del av Sverige. Våldsutövning 
har förvisso hört till 1400- och 1500-talens händelseutveckling i 
Bottenviksområdet och har säkert haft en betydelse som inte 
skall negligeras. Det kan dock vara fråga om "punktinsatser". 

Med den svenska etableringen i Bottenviksområdet kom 
lappmarkshandeln att länkas in i nya banor - via Stockholm till 
den hanseatiska handeln. Marknadsplatser etableras vid kus-
ten, liksom en kyrklig organisation vilken visar tecken på att 
vara inriktad på lärans utbredande i en befintlig, icke-kristen, 
befolkning. Detta kan med tiden ha resulterat i att de kulturella 
skillnaderna mellan centrum och periferi, styrande och styrda, 
blivit allt mindre, vilket underlättat en maktutövning som base-
ras på gemensamma värderingar om vad som är rätt och orätt, 
bra och dåligt för människorna. 

Strategin att bygga en maktposition på lojala, lokala eliter har 
också varit aktuellt i samband med den svenska etableringen. 
Monopoliseringen av vissa vid kustlandet bosatta jordbrukares 
och boskapsskötares återkommande lappmarksexpeditioner är 
uttryck för detta. Konkurrensen med andra grupper har mins-
kats i kungamaktens hägn och birkarlarna har säkert understött 
den nya maktutövningen i området vilken gjort dem allt rikare. 

Denna kolonisation var - i motsats till den tidigare i området 



- förknippad med "import" av ett helt samhällssystem som 
byggde på ett kontinentalt regalistiskt tänkande där kungen 
tillskriver sig befogenheter av strategisk betydelse för upprätt-
hållande av lag och ordning men också bestämmelser som inne-
bär kungliga inkomster. Genom överlåtelse av icke uppodlade 
arealer till stormän eller kyrkan etableras en maktbevarande 
näringsstruktur där sådan tidigare inte funnits. 

Detta regalistiska tänkande gjorde, när det omsattes i praktisk 
handling, Norrbotten till en del av det under framväxt varande 
Sverige. Det är inte 1300-talskolonisationen som sådan som va-
rit avgörande utan det faktum att den ingått som en av flera 
beståndsdelar i en strategi att underbygga kungamakten. 

De verkar inom vardagslivets ram och har under stilla accep-
tans gjort undersåtarna till undersåtar. De regala rättigheterna 
underbygger maktbefogenheter och arbetar med maktmedel 
som Foucault skulle kunnat kalla "mikromakter". Med tiden 
har detta tänkande också inneburit att kungamakten efterhand 
kommit att avgränsas territoriellt gentemot konkurrerande 
"kungamakter", och - förvisso under inverkan av andra förhål-
landen - den bl.a. genom gränser kännetecknade staten allt tyd-
ligare tonat fram. 

De är långsamt verkande maktmedel - men de verkar. 

Noter 

1 I detta inlägg rörande den omdiskuterade relationen kainuulaiset-
kväner, går jag utanför den avhandlingstext som denna artikel avser 
att vara ett sammandrag av. Jag ber i detta sammanhang få tacka 
professor emeritus Gösta Holm, Lund, som genom sin extraopposi-
tion den 31 maj 1995 ånyo stimulerade mitt intresse för denna debatt. 

2 Michel Foucault kom aldrig att ge en uttömmande redovisning av sin 
"maktanalytik". Det var snarare fråga om ett slags analytisk verktygs-
uppsättning eller ett sätt att analysera makt än en maktdefinition. Han 



byggde denna maktanalytik på ett antal studier över relationen mel-
lan samhälle, stat och individ under olika tidsskeden varunder han 
urskiljer olika tankesystem. För den som vill fördjupa sig i ämnet, 
rekommenderar jag dansken Bent Flyvbjergs (1992) översikt vilken jag 
f.ö. själv nyttjat i avhandlingen. 
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MARIE CLARK NELSON 

Aret när barnen dog 

En difteriepidemi i Råneå socken 1863-1865 

1800-talet var det sekel då mortaliteten i Sverige sjönk och 1700-
talets extrema variationer i dödlighet började dämpas.1,2 Den 
allmänna minskningen i dödlighet förknippas vanligen med 
den så kallade epidemiologiska transitionen, dvs. den utveck-
ling då dödligheten sjönk därför att man började få kontroll över 
en del epidemiska sjukdomar.3 Det finns emellertid undantag 
och ett viktigt sådant är difteri, som förmodligen inte enbart 
bidrog till 1860-talets tillbakagång vad beträffar utvecklingen 
mot lägre dödlighet, utan sannolikt också till den allmänna ök-
ning i barnadödlighet som var så karakteristisk för Sverige och 
andra länder vid 1800-talets slut.4 På 1860-talet kunde en viss 
ökning i mortalitet på den aggregerade nivån noteras och upp-
gången var ännu mer påtaglig om man betraktar den på läns-
nivå.3 

Man kan konstatera att dödligheten var störst i Norrbottens 
län (Tabell 1). Nödåren har ibland antagits vara en av huvudor-
sakerna till detta, men om man analyserar dödligheten, blir bil-
den genast svårare att tyda.6 Det har länge varit ett känt faktum 
att det på den lokala nivån existerade ett specifikt nordiskt 
mönster kännetecknat av låg mortalitet i inlandet och med sti-
gande dödlighetstal mot kusten.7 Dessutom är det för Norrbot-
tens del enbart i Tornedalen som den högre dödligheten möjli-
gen kan förknippas med nödårsförhållanden.8 

Hur kan då den höga dödligheten i Norrbotten under 1860-ta-



Tabell 1. Dödta l , födelsetal s a m t g i f te rmåls f rekvens per tusen i samtl iga län 
i Sver ige , 1 8 6 1 - 1 8 7 0 . 

Län Dödstal Födelsetal Giftermål 

Stockholm (stad) 33,5 35,9 8,1 

Stockholm (län) 23,2 30,9 7,0 

Uppsala 21,7 29,6 7,0 

Södermanland 21,4 31,0 7,2 

Östergötland 20,3 31,8 6,9 

Jönköping 18,6 32,9 6,9 

Kronoberg 19,9 32,8 6,3 

Kalmar 19,9 33,2 6,8 

Gotland 16,1 25,4 6,7 

Blekinge 22,5 34,3 7,0 

Kristianstad 18,6 30,8 6,2 

Malmöhus 18,9 31,1 6,7 

Halland 20,8 30,9 6,2 

Göteborgs och Bohus 22,1 31,1 6,5 

Älvsborg 19,8 30,9 6,1 

Skaraborg 18,6 33,1 6,5 

Värmland 19,0 32,0 5,9 

Örebro 18,8 33,3 6,4 

Västmanland 21,6 30,6 7,1 

Kopparberg 20,2 30,9 6,5 

Gävleborg 20,5 29,5 7,0 

Västernorrland 21,0 33,2 7,0 

Jämtland 15,3 29,0 6,4 

Västerbotten 20,4 34,3 6,4 

Norrbotten 24,8 37,5 6,8 

Sverige 20,5 31,9 6,8 

Källa: BiSOS. A. Befolkningsstatistik. Statistiska centralbyråns underdåniga 
berättelse, 1870. 



let förklaras? Endast en del av förklaringen är att söka i nödåren. 
Granskar man förhållandet i samtliga församlingar inom länet 
kan man konstatera att det, trots den höga dödligheten som 
gjorde sig gällande inom vissa församlingar i Tornedalen under 
nödåren, var Råneå socken som noterade den allra högsta död-
ligheten under detta årtionde. Nästan 58 personer per tusen 
invånare i Råneå dog år 1864.9 Vad låg då bakom denna siffra? 
En undersökning av dödsorsakerna församlingsvis i Norrbot-
ten visar att det huvudsakligen var "elakartad halssjuka" som 
var boven, men sjukdomen bedömdes av de medicinska myn-
digheterna inte vara något annat än difteri.10 

Epidemin ger oss möjlighet att mera i detalj studera förhållan-
det mellan epidemiska sjukdomar och dödlighet. Hur omfattan-
de var epidemin? Vem påverkades mest? Hur reagerade man på 
sjukdomen, dvs. vad gjorde läkarna och vad gjorde de andra? 

Råneå socken 

Råneå är en kustförsamling som 1860 hade drygt 5400 invåna-
re.11 Bygden kännetecknades av en blandad ekonomi, men jord-
bruket dominerade i den bördiga älvdalen trots att en del områ-
den ännu inte hade tagits i bruk.12 Spannmål, framför allt korn, 
var jordbrukets viktigaste produkt, men även boskapsskötsel 
idkades. Jakt och fiske saknade inte betydelse för den lokala 
hushållningen, och framställning av trätjära var en viktig in-
komstkälla. Under 1800-talet utvecklades sågverksnäringen, 
men det fanns också genom järnbruken ett äldre industriellt 
inslag i bygden, bl.a. Meldersteins bruk som var i drift från 
1700-talet fram till 1890-talet. Dess produktion var emellertid 
obetydlig under 1860-talet.13 En del av förklaringen till detta var 
närvaron av Gällivare Company Limited, som inte enbart ägde 
järnbruken inom socknen utan även satsade på ett misslyckat 
kanalbygge. Om det nu berodde på felaktiga investeringar, då-



lig ledning eller helt enkelt på desperat spekulation må vara 
osagt, men företaget gick i konkurs 1868.14 Decenniet känne-
tecknades dessutom av dåliga skördar i norr. Det stora nödåret 
1867 är välkänt, men mindre uppmärksamhet har ägnats 1862, 
då en lokal missväxt orsakade rop om nödhjälp från socknen.15 

1860-talet var knappast en ljus tid ur ekonomisk synvinkel. 

Difteri, en "ny" sjukdom 

Vad var denna sjukdom som slog till? Hur mycket visste man 
om den? Det finns en rad äldre beskrivningar av en sjukdom 
som har förmodats vara difteri, trots att det är vanskligt att 
säkert urskilja den. Den äldsta beskrivningen brukar tillskrivas 
Aretaios av Kappadokien från den kristna tideräkningens andra 
sekel. Sjukdomar som antas vara difteri omtalas i källorna från 
1500-, 1600- och 1700-talen.16 En av de mest väldokumenterade 
tidiga epidemierna slog under första delen av 1700-talet hårt 
mot de nordamerikanska kolonierna.17 Under detta århundrade 
blev sjukdomen mer utbredd och år 1755 rapporterades sjukdo-
men för första gången i Sverige. Men det var först på 1860-talet 
som difteri i nämnvärd utsträckning börjar rapporteras här.18 

Det var dessutom den period då sjukdomen fick en pandemisk 
karaktär, dvs. den nådde epidemiska proportioner världen 
runt.19 Det har förts en debatt om huruvida uppkomsten av den 
mer dödliga varianten kan hänföras till en ny, mer virulent form 
av smittan som hade utvecklats eller om det helt enkelt uppstått 
en ny variant av difteri.20 

Det var i Frankrike som läkaren Pierre Fidéle Bretonneau vid 
1800-talets början först identifierade och isolerade sjukdomen 
från närbesläktade åkommor. Men Bretonneaus arbete ifråga-
sattes, och de vetenskapliga kontroverserna kring sjukdomen 
fortsatte fram till 1883 då Edwin Klebs rapporterade att han 
isolerat den bakterie som orsakade difteri, ett forskningsresultat 



som senare bekräftades av Friedrich Löffler i Berlin. Utveckling-
en av medicinsk behandling följde i kölvattnet på bakteriens 
upptäckt, men först när man förstod hur smittämnet spreds. På 
1890-talet kom det stora genombrottet med serumbehandling. 
Men diskussionen kring de lämpligaste behandlingsmetoderna 
fortsatte.21 För allmänheten förblev dock difteri en av de dödliga 
barnsjukdomar som härjade ännu i början av 1900-talet innan 
man fick kontroll över den. 

Difteri i Sverige 

Difteri hade många benämningar. I de offentliga källorna var 
termen strypsjuka vanligast förekommande. Tillsammans med 
benämningen strupsjuka var det den gängse också bland allmo-
gen.22 Även benämningar som äkta krupp och elakartad halssjuka 
förekom.23 

Difteri förekom sporadiskt i Sverige efter det att sjukdomen 
gjort sitt första insteg i landet, troligen år 1755, när en epidemi 
rapporterades i Lännäs socken i Närke. Åtskilliga epidemier 
slog till under 1700-talet, särskilt i slutet av 1750-talet och början 
av 1760-talet, när Stockholm drabbades (1757-1758) och senare 
några landsförsamlingar kring Uppsala (1761-1762). Under 
1800-talets början förekom sporadiska utbrott inom landet 2 4 

Sverige lyckades inte undkomma den världsomfattande dif-
teriepidemi som grasserade från 1850-talet och framåt. Difterins 
frammarsch på 1860-talet satte snabbt sina spår inom landet. 
Sundhetskollegiets rapporter kartlade noggrant sjukdomens 
spridning tillsammans med en del andra epidemiska sjukdo-
mar, t.ex. rödsot (dysenteri).25 

Statistiken är dock problematisk när det gäller att studera och 
identifiera difteri. Två typer av källor har huvudsakligen an-
vänts här: sjuklighet och dödsfall i den offentliga statistik som 
rapporterades av provinsialläkarna samt uppgifterna från död-



Tabell 2. Difterimorbiditet och mortalitet i Sverige under 1860-talet. Antal. 

År Drabbade 
socknar 

Sjukdomsfall Döda 

1861 37 581 172 

1862 112 1924 505 

1863 176 3169 1053 

1864 231 3920 1173 

1865 200 3257 558 

1866 164 2384 370 

1867 175 1793 398 

1868 148 1009 161 

1869 128 1408 284 

1870 114 1216 195 

Källor: BiSOS. K) 1861, s. 86; 1862, s. 30; 1863, s. 24; 1864, s. 23; 1865, s. 30; 
1866, s. 42; 1867, s. 20; 1868, s. 26; 1869, s. 20; 1870, s. 14. 

böckerna. Båda källorna innehåller flera osäkerhetsmoment.26 

Trots att provinsialläkarnas rapporter sannolikt representerar 
en underrapportering, ger de en överblick av situationen inom 
landet. Enligt provinsialläkarnas rapporter ökade antalet sock-
nar som drabbades av difteri från 37 med 581 insjuknade och 172 
dödsfall, till en topp av 231 socknar med 3 920 insjuknade och 
1 173 dödsfall som nåddes 1864. Sjukdomen minskade därefter 
i intensitet (Tabell 2). 

Difteri i Norrbotten 
Under 1860-talet - när difterin på allvar gjorde sitt intåg i Sverige 
- noterar man inte bara att den var spridd över hela landet, utan 
också att den slog till i vissa städer längs kusten och vid vatten-



Tabell 3. Difterimorbiditet och mortalitet i Norrbottens län under 1860-
talet. Arital. 

Ar Drabbade 
socknar 

Sjukdomsfall Döda 

1861 2 20 13 

1862 2 67 42 

1863 5 93 24 

1864 9 524 181 

1865 12 315 85 

1866 6 67 29 

1867 5 30 3 

1868 3 14 5 

1869 3 12 5 

1870 4 14 2 

Källor: BiSOS K). 1.1861, s. 113; 1862, s. 30; 1863, s. 24; 1864, s. 23; 1865, s. 30; 
1866, s. 42; 1867, s. 20; 1868, s. 26; 1869, s. 20, 1870, s. 14. - I tabellen ingår 
endast de fall som rapporterades som difteri. År 1861 rapporteras 31 fall av 
strypsjuka, 10 med dödlig utgång. Åren 1862 (s. 33) och 1863 (s. 27) finns 
däremot inga fall. År 1864 finns 8 fall och 6 döda (s. 54) och 1865 rapporte-
ras 15 fall och 3 döda (s. 32). 

drag. I Norrbotten dök sjukdomen upp först i lappmarkerna och 
i Haparanda och spred sig 1862 längs Kalixälven till Över- och 
Nederkalix. Epidemin fortsatte att plåga Kalix det följande året. 
Sent under 1863 rapporterades fall från Tornedalen "införd från 
Norge med flyttlappar".27 

Samma år kom underrättelser om de första fallen från Råneå. 
Under 1864 ökade epidemin kraftigt inom församlingen och 
åtskilliga byar drabbades: Rånbyn, Böle, Niemisel, Degerselet, 
Gunnarsbyn, Lassbyn, Valvträsk, Mjösund, Årbyn, etc. Neder-
kalix och Överluleå angreps ytterligare en gång. Till listan över 



orter kan också läggas Luleå, Piteå och Haparanda.28 År 1865 
tillskrevs 88 procent av alla dödsfall i Kvikkjokk difteri. Ett antal 
människor i Råneå dog i sjukdomen även under 1866.29 Som 
Tabell 4 visar härjade difteri i Råneå under 1864 och början av 
1865. Men trots det större antalet rapporterade sjukdomsfall, var 
antalet dödsfall färre. 

Dödsorsaker 

Studier av människans hälsa och sjukdomar i det förflutna ger 
upphov till otaliga tolkningsproblem vad beträffar den använda 
nomenklaturen.30 Dessutom, som framgått ovan, bar sjukdo-
men många olika namn. 

Vad difteri beträffar, finner man rapporter från de medicinska 
myndigheterna som talar om en epidemi av sjukdomen i Råneå 
socken, medan dödböckerna från samma församling sällan 
nämnde difteri. I stället anges dödsorsaker som halssjukdom, 
gångbar halssjukdom, elakartad halssjuka, strypsjuka, etc. Difteri 
kallades också ibland halsröta i de offentliga rapporterna.311 en 
sammanställning av provinsialläkarrapporterna skrev Sund-
hetskollegium: "Under benämning strypsjuka äro ock från flera 
orter sjukdomsfall anförda, hvilka uppenbarligen utgjort difte-
rit.' Det var uppenbarligen svårt att avgränsa difteri från and-
ra sjukdomar, även för de rapporterande läkarna. "Emellertid 
omtalas härförutom uti flera läkares berättelser talrika fall af 
'strypsjuka' eller 'pseudo-croup', hvilka uppenbarligen ej varit 
annat än difterit."33 Dessutom det faktum att difteri ofta före-
kom i anslutning till bl.a. scharlakansfeber gjorde bilden ändå 
mer förvirrande.34 Man måste komma ihåg att det skulle dröja 
ytterligare tjugo år innan man insåg vad som orsakade difteri 
och ännu längre innan man förstod hur den spreds. Det var 
knappast lätt för prästerskapet att sätta rätt etikett på en sjuk-
dom när även läkarkåren hade svårigheter. 



Tabell 4. Ledande dödsorsaker enligt dödböckerna i Råneå socken 
1863-1865 (antalet inom parentes). 

År % dödsorsaker Sjukdom % av antalet % av totala 
rapporterade rapporterade antalet döda 

1863 62,9(122) difteri 21,3 13,4 

halssjuka 13,9 8,8 

kikhosta 18,9 11,9 

1864 86,4 (280) halssjuka 82,5 71,3 

difteri 4,3 3,7 

1865 67,7(138) halssjuka 66,7 45,1 

difteri 3,6 2,5 

Källor: SCB. Utdrag ur dödböcker, Norrbottens län, 1863-1865. 

I denna studie av Råneå har alla dödsfall inkluderats från 
dödböckerna när termerna elakartad halssjuka, gångbar halssjuk-
dom, strypsjuka etc. samt difteri har använts. Detta tillvägagångs-
sätt gör att några dödsfall kan ha kommit med som inte orsaka-
des av difteri. A andra sidan var inte alla dödsorsaker 
nertecknade, och en del av dödsfallen bland barn skulle kunna 
ha orsakats av difteri (Tabell 4).35 Trots att siffrorna måste be-
traktas som något osäkra, kan epidemins stora omfattning 
knappast ifrågasättas. 

Epidemin i Råneå 

Epidemin slog till hårt 1865, och drygt 75 procent av alla döds-
fall i församlingen orsakades av difteri. Hårdast drabbade var 
barn mellan ett och fem år, men åldersgruppen fem till tio år 
hade också många offer. Detta var fallet inte bara i absoluta 



termer utan också i relativa, om man tittar på den åldersspecifi-
ka dödligheten. En provinsialläkare gjorde liknande iakttagel-
ser i sin rapport 1864 3 6 

Det är dock mindre klart om det fanns något könsspecifikt 
mönster. Trots att flickorna verkar att ha drabbats hårdare än 
pojkarna 1864, visar en jämförelse av dödligheten i difteri 
1863-1865 inget klart samband med kön. 

Sensommar och höst var den årstid då epidemierna slog till. 
År 1863 registrerades de första fallen i augusti, med största an-
talet offer i oktober, november och december. Efter en lugn peri-
od bröt sjukdomen ut följande sommar för att nå sin höjdpunkt 
i augusti och plana ut i oktober och november, innan en rejäl 
minskning av dödsfallen ägde rum. Sommaren 1865 hade epi-
demin åter tilltagit något (se Tabell 5). Endast ett fåtal dödsoffer 
i sjukdomen inträffade 1866.37 

Intressant är dock inte enbart antalet dödsfall, utan också 
morbiditeten, dvs. sjukligheten, för att förstå hur stor andel av 
befolkningen som egentligen drabbades av epidemin. Trots att 
Råneå socken och Råneå provinsialläkaredistrikt inte helt sam-
manföll, ger ändå de iakttagelser som gjordes och rapporterades 
angående både sjuklighet och dödlighet oss en möjlighet att 
åtminstone uppskatta hur många som drabbades. Inom Råneå 
distrikt var den rapporterade letaliteten 33 procent, dvs. ungefär 
en tredjedel av de registrerade fallen hade dödlig utgång. För 
Norrbotten i sin helhet låg motsvarande siffra på 29 procent. 
Genom att räkna utifrån de faktiska dödsfallen som finns an-
tecknade i dödböckerna kan man få en uppskattning av hur 
många som kan ha drabbats (se Tabell 6). 

Sannolikt rör det sig om mellan 11 och 15 procent av socknens 
totala befolkning. Eftersom sjukdomen framförallt slog till mot 
barn i åldern 1-15 år, är det meningsfullt att räkna på denna del 
av befolkningen. Trots att dessa siffror kan vara lite för höga 
(människor i andra åldersgrupper kan också ha fått difteri), 
kommer epidemins storlek i ett helt annat ljus. Mellan 39 och 45 



Tabell 5. Distributionen av dödsfall i difteri, Råneå socken 1863-1865. 

År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

1863 - - 2 - - - 4 6 10 11 9 

1864 1 7 3 7 10 32 67 48 42 19 8 

1865 14 6 4 3 1 11 7 9 17 10 9 4 

Källor: SVAR: (mikrokort) Dödböcker, Råneå socken, 1863-1865. SCB: Ut-
drag ur dödböcker, Norrbottens län, 1863-1865. 

Tabell 6. Beräkningar av sjukdomsfall i difteri i Råneå 1863-1865. 

År Antal döda Beräknat antal 
sjuka 

1863 42 127-145 

1864 244 739-842 

1865 95 288-328 

Källor: SCB. Utdrag ur dödböcker, Norrbotten, 1863-1865. 

procent av socknens barn led förmodligen av difteri. 
Sjukdomen drabbade Rånbyn (20 dödsfall) och Prästholm (14 

dödsfall) först in på 1863. År 1864 var det Degerselet, Niemisel 
och Arbyn som dominerade i mortalitetsstatistiken. I relativa 
termer registrerade Degerselet och Niemisel de högsta dödssiff-
rorna (se Tabell 7). 

Dessa byar kan ha drabbats hårdare av infektionen, eller möj-
ligen utgjorde barnen här en större andel av befolkningen och 
därmed blev utslaget också större. En annan fråga gäller den 
eventuella snedfördelningen av försörjningsmöjligheterna och 
den allmänna ekonomiska situationen med tanke på hur hårt 



Tabell 7. Dödsfall i difteri i några av Råneå sockens byar i absoluta siffror 
och relaterad till byarnas befolkning år 1860. 

By 1863 1864 1865 

Antal %0 Antal %0 Antal %0 

Rånby 20 24,6 10 12,3 15 18,5 

Prästholm 14 35,5 1 2,5 17 43,2 

Degersel - 75 163,8 8 17,5 

Niemisel - 41 188,9 1 4,6 

Årrby - 27 89,1 9 29,7 

Källor: HL A: Dödböcker. Råneå socken, Axel Jägare, "Socknens befolkning 
och bebyggelse," i Råneå socken 1654-1954, red. Engelbert Byström, Luleå 
1955, s. 279. 

lågkonjunkturen drabbade Råneå. Ofta har det tagits för givet 
att ett försämrat näringstillstånd alltid ökar mottagligheten för 
smittsamma sjukdomar. Ett sådant antagande är dock inte helt 
riktigt. Vissa sjukdomar har visat sig nästan sakna samband 
med näringstillståndet, medan andra påverkas en del, och ytter-
ligare några åkommor uppvisar ett klart samband. Difteri tillhör 
den kategori av sjukdomar som anses bara delvis påverkas av 
individens näringstillstånd och sociala förhållanden.38 Vi vet 
alltför lite om förhållandena i de drabbade familjerna i Råneå 
såsom vilken roll 1860-talets dåliga tider spelade för förstärk-
ningen av difterins effekt. 

Trots att berättelserna uppger att difterin sannolikt kom till 
Norrbotten via Norge, förefaller sjukdomen ha nått Rånbyn och 
Prästholm via älven och spred sig längs detta vattendrag. Smit-
tofrågan kompliceras av det faktum att en "smittbärare" kan 
medföra sjukdomen utan att själv visa symtom, något som den 
medicinska vetenskapen inte hade riktigt klart för sig förrän 



långt efter det att sjukdomens orsaker hade upptäckts.39 

Siffrorna talar sitt tydliga språk, men ett par exempel från 
Råneås hårdast drabbade by, Degerselet, kan illustrera konse-
kvenserna på ett annat sätt. År 1864 var Lars Petter R. och hans 
hustru Maria F. båda 38 år och hade då sex barn. I slutet av juni 
månad dog dottern Maja Gustava (4 år) i difteri, och under ett 
par månader såg det ut som om den övriga familjen skulle klara 
sig. Under senare hälften av augusti slog difterin till igen. Den 
22 dog Patronella, 8 år, och nästa dag familjens yngsta medlem 
Lars, drygt 18 månader; ungefär en vecka senare, den 1 septem-
ber, dog 10-årige Johan. Den 3 september gick Vilhelmina (2 år) 
samma öde till mötes. Endast 12-åriga Kajsa fanns kvar med sina 
föräldrar. Familjen lyckades dock snabbt "ersätta" de avlidna 
barnen, och hade före slutet av 1867 två nya flickor, Patronella 
och Vilhelmina.40 

För en annan familj blev ödet ännu grymmare. Förre soldaten 
Anders S. (47 år) och hans hustru Kajsa Brita B. (43 år) hade fem 
barn som fortfarande bodde hemma 1864, från spädbarnet Gus-
taf Adolf till Maja Kajsa, 12 år. De två äldsta hade redan flyttat 
hemifrån och en pojke hade dött i späd ålder, 1863. Barnen in-
sjuknade under september. August, 10 år, dog först, den 15 sep-
tember, och likaså Maja Kajsa den 18, Johan den 22, Gustaf Adolf 
den 24 och Erik Albert den 27. Efter mindre än två veckor var 
föräldrarna ensamma i stugan.41 

Kunskapen om difteri 

För Sverige, liksom för övriga delar av Europa, var denna vari-
ant av difteri "en ny sjukdom." Vad visste man om sjukdomen, 
varifrån kom kunskapen och vilka behandlingar rekommende-
rades? 

Difteri var med sina olika faser och former inte lätt att säkert 
diagnostisera. En mängd artiklar publicerades i vetenskapliga 



tidskrifter, vilka beskrev sjukdomens förlopp och som försökte 
särskilja "äkta" difteri från krupp och scharlakansfeber. Sym-
tom, förlopp, behandling och biverkningar diskuterades och 
illustrerades 4 2 

Förespråkare för diverse behandlingsmetoder presenterade 
sina resultat i Hygiea, Svenska läkaresällskapets tidskrift. Nya 
rön inom medicinsk forskning från Europa och Förenta Staterna 
översattes till svenska. Under 1860-talet publicerades artiklar 
som rekommenderade inandning av kamferångor, penslande 
av halsen med diverse lösningar samt användande av svavel.43 

Det var just dessa metoder som senare kom att rekommenderas 
av Löffler tillsammans med isolering och desinficering av bostä-
der 4 4 Att skrapa de infekterade områdena var också en teknik 
som användes 4 5 Trakeotomi (öppnandet av luftstrupen) nämns 
inte ofta och förefaller ha varit nödlösning i extremt svåra fall 
och då enbart i städerna 4 6 

Det rådde under 1860-talet oenighet bland experterna om hur 
pass smittsam sjukdomen egentligen var.4/ En läkare skrev att 
inte alla familjemedlemmar fick sjukdomen trots att han hade 
"sett sjuka och friska ligga i samma säng och detta i snusk och 
orenlighet."48 En annan läkare trodde att difteri var oerhört 
smittsam, men ställde sig tveksam till frågan om difteritiska 
membraner i sig skulle kunna överföra smittan.49 Så sent som 
1885 beskrev en läkare i Småland hur difterin drabbade en herr-
gård, där fyra systrar insjuknade, men ingen annan i staden eller 
i byn kring järnvägsstationen. Han drog följande slutsats: "Här, 
om någonsin hade man bordt komma underfund med vägarna 
för smittämnets import, men alla våra bemödanden i detta hän-
seende strandade, vi måste stanna vid den öfvertygelsen, att 
sjukdomen uppstått autochtont på ort och ställe."50 Utan kun-
skap om hur sjukdomen egentligen spreds och om hur smittan 
kunde bäras av dem som själva inte drabbades, förblev många 
sjukdomsfall omgärdade av mystik. 



Allmogen och difteri 
Då det fortfarande rådde oenighet bland medicinsk expertis kan 
man fråga sig vad allmogen förstod av sjukdomen och hur de 
reagerade inför infektionen och den höga dödligheten. För att få 
klarhet i detta har folkminnesuppteckningar från Dialekt- och 
folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) använts.51 

Trots att det var allmänt accepterat att difteri var en epidemisk 
och smittsam sjukdom, hade man ingen klar uppfattning om 
hur spridningen skedde. Ibland menade man att ödet var den 
avgörande faktorn. I Dalarna sades det att "de få det om de ska 
ha' det".5 2 Sjuka och friska barn delade samma säng.33 Inte säl-
lan betraktades det som fördelaktigt för ett barn att få en epide-
misk sjukdom, men detta gällde inte difteri, som ofta var fruk-
tad.54 En gammal kvinna berättade att hon och alla hennes 
syskon insjuknade under en epidemi och hon bar sedan hela 
livet fruktan för sjukdomen i ett mycket konkret minne: 

Det fanns en doktor och han var in och penslade i halsen 
men han sade åt min mor att det såg hopplöst ut med att 
kunna rädda livet. Mor tvättade då upp ett linne av lintyg 
som hon hängde till tork på ett snöre som hon spänt ut 
mellan väggarna. Detta linne hade hon tänkt att byta på 
mig sedan jag var död. Jag minns att jag såg linnet där det 
hängde snett ovanför min säng.53 

Andra kom ihåg att många barn begravdes samtidigt, ibland 
flera i samma kista.56 En f.d. lokförare från Dalarna, född 1856, 
berättade att en gruvarbetare hade fyra barn som dog i difteri 
och att barnen begravdes i två kistor.37 En man i Dalsland min-
des en söndag när sju barn begravdes.58 Man kan spekulera i att 
sådana berättelser var ett "poetiskt" sätt att beskriva extrem 
dödlighet. Men verkligheten som vi möter den i de historiska 
källorna var än mer grym och skrämmande. En söndag i augusti 



1864 ägde begravningsgudstjänst rum för 31 barn i Råneå kyrka, 
samtliga offer för difterin.59 

Den behandling som rekommenderades av allmogen var 
ganska lika en del kurer som erbjöds av den professionella me-
dicinen. De tre vanligaste metoderna var att man skulle använ-
da ångor av varierande slag, att man skulle pensla halsen med 
diverse lösningar och att man skulle gurgla med samma bland-
ningar. Den kur som man oftast ser omnämnd i källorna var en 
blandning av terpentin och varmt eller hett vatten, vars ångor 
skulle inandas av patienten.60 Tjärvatten, dvs. vatten som fått 
stå en viss tid ovanpå en tjärtunna utnyttjades också i medi-
cinskt syfte.61 Lösningar från apoteket eller lokalt beredda me-
dikamenter av medicinalväxter har också nämnts 6 2 Ett av all-
mogen ofta åberopat botemedel var stomjölk men också fläderte 
och avkok på morot användes.63 

Man anlitade sällan läkare och då oftast när det var alldeles 
för sent. Den allmänna attityden bland allmogen var att man 
skulle undvika att kalla på läkare. Det gjorde man enbart som en 
sista nödåtgärd, när en människa höll på att dö.64 Dessutom var 
avståndet till närmaste läkare alldeles för stort och läkaren be-
traktades som alltför dyr och utom räckhåll för vanligt folk.65 

Från Norrbotten uppges hur man hittade på sätt att lösa proble-
men med både avstånd och kostnader: flera sjuka fraktades till 
en gård dit läkaren kallades, en praxis som ingalunda var popu-
lär inom läkarkåren.66 

Nuförtiden tar vi nog för givet att det fanns en självklar gräns 
mellan "professionell" medicin och folklig läkekonst. Den em-
piriska verkligheten under 1860-talet ger oss dock en mycket 
mer nyanserad bild. Många lekmän fyllde medicinska roller. En 
del var utsedda av provinsialläkaren och fick i uppgift att dela 
ut medicin och sprida upplysning. Under en difteriepidemi i 
Dalarna erhöll en folkskollärare en lösning och penslar för att 
behandla sina elever.671 ett försök att handskas med situationen 
i Råneå 1864 gav provinsialläkaren instruktioner och medicin 



till ett antal personer och fyra ansvariga omnämndes i lokaltid-
/-q 

ningen. 0 Några år senare, när provinsialläkartjänsten var obe-
satt, tog den gamle apotekaren i Råneå, Jakob Widgren, med 
framgång hand om en del patienter.69 Man får inte heller glöm-
ma att prästen traditionellt ansågs kunna bota både kropp och 
själ, och allmogen litade länge på dem för såväl fysiska som 
själsliga problem.70 

Inte mindre betydelsefulla för allmogen var de kloka gummor 
och gubbar som hade kunskap om och kände till hemligheterna 
med ett områdes tillgängliga medicinska växter. De hade den 
lokala befolkningens respekt och var ibland även erkända av 
den lokale läkaren för sin skicklighet.71 

* 

Den extrema dödlighet som orsakades av difteriepidemin ger 
oss en stor del av förklaringen till överdödligheten i Råneå un-
der 1860-talet. I synnerhet drabbades barnen i åldersgruppen ett 
till femton år i byarna längs älven. När difterin slog till under 
1860-talet visste man fortfarande inte vad som orsakade sjukdo-
men och hur smittsam den eventuellt var. Man iakttog epidemi-
er, experimenterade med nya behandlingar som provats både 
inom landet och i andra länder. Läkartidningarna försökte spri-
da kunskap hos läkarkåren. Den individuelle läkaren stod dock 
ofta försvarslös, utan tillgång till medicin och med potentiella 
patienter spridda över enormt stora geografiska områden. 

Allmogen hade ofta inget annat att lita till än sina egna resur-
ser. Trångboddhet och bristfälliga sanitära förhållanden var inte 
ovanliga. Inte heller förstod allmogen hur smittsam sjukdomen 
var. Man förlitade sig ofta på folkmedicinsk bot och detta av 
flera anledningar, t.ex. att man föredrog sådan eller att man inte 
hade tillgång till läkare. Men det förekom också samarbete mel-
lan läkare, kloka gummor och gubbar och andra personer på 
landsbygden. Under 1860-talet var det inte heller så stor skill-
nad mellan en del professionella behandlingsmetoder och de 



metoder som folkmedicinen föredrog. 
Men framförallt kännetecknas folkets reaktion av rädslan för 

sjukdomen, rädslan att bli ställd inför difterins snabba och 
kompromisslösa död, som kunde tömma hela stugor på deras 
barn. Samtidigt var man tvungen att resignera inför ödets nyck-
fulla natur. Denna rädsla och resignation ter sig idag något främ-
mande. Dock kan kanske barnförlamning (polio) för 40 år sedan, 
eller HIV idag, ge oss en viss insikt om de känslor som rådde. 
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71 Se t.ex. ULMA acc. 26107. I sin behandling av kloka gummor och 
gubbar trycker Carl-Herman Tillhagen mer på de magiska aspekterna 
på deras verksamhet. Tyngdpunkten ligger också där när det gäller 
allmogens behandling av olika sjukdomar. Difteri är dock inte särskilt 
utförligt diskuterat. Angående difteri se Tillhagen, s. 144, 154. För 
kloka gummor och gubbar, se s. 46-95. 



ANNA LUNDBERG 

"I detta mest nordliga 
luftstreck"1 

Veneriska sjukdomens härjningar i Dalarna 
och i Norrland 1755-1838 

Men där gifves en Smittesot, som ej så hastigt dödar, och i 
början ej synes så vådelig, men som i längden, dels synli-
gen, dels lönligen, mera fördärfvat människoslägtet, sedan 
den i vår världsdel sig innästlat, än förmodligen på samma 
tids omlopp Pest och andra smitto förlust medfört; Jag 
menar den så kallade Veneriska Sjukdomen.2 

Så talade C.F. von Schultzenheim när han den 2 februari 1803 
lämnade ordförandeposten i Kungl. Vetenskapsakademien. Un-
der andra halvan av 1700-talet hade flera länslasarett inrättats i 
Sverige, många av patienterna var drabbade av olika former av 
syfilis. De led av stora sår på kroppen, feber och värk. Trots detta 
hotades nationen fortfarande av "det veneriska giftet". Schult-
zenheim noterar att det fanns ungefär 500 sjuka i Uppsala län, 
och att endast 70 av dessa kunde botas i lasarettet, som bara hade 
åtta sängar. De 1 031 personer som de senaste tio åren hade 
botats i Kronobergs län var en anledning till att införa ytterligare 
åtgärder mot dessa sjukdomars spridande.3 

Kungl. Collegium Medicum lämnade redan 1785 en samman-
fattande rapport till Kungl. Maj:t över var den veneriska sjukdo-
men förekom i Sverige och vad man skulle kunna göra åt den. 



Smittan ansågs vara ett reellt hot mot nationen och trots Serafi-
merordens tidigare åtgärder mot dess spridning, ansåg man att 
vissa delar av landet var speciellt illa drabbade. Kungl. Collegi-
um Medicum fann att sjukdomen hade spritt sig genom krig och 
genom handel med andra länder. Folkets okunnighet om sjuk-
domens faror och bristen på anstalter för deras vård förvärrade 
läget i landet. Rapporten uppmärksammar allmogens farliga 
inställning att man blir frisk så fort man har gett sjukdomen åt 
någon annan. Mest spridd var den veneriska smittan i södra 
Sverige men i norr hade sjukdomen spritt sig till Kopparbergs, 
Västernorrlands och Jämtlands län. Collegium Medicum larma-
de Kungl. Maj:t att alla stapelstäder liksom alla garnisonsstäder 
var infekterade av sjukdomen.4 

Karin Johannisson skildrar på ett mycket dramatiskt sätt syfi-
lisens historia i Sverige i sin bok Medicinens öga (1990). Den 
landstäckande plågan spred skräck, skam och förtvivlan om-
kring sig. Myndigheterna införde besiktningar av misstänkta 
församlingar och grupper, sundhetspass skulle införas för re-
sande och man skulle hålla speciell kontroll på sjömän. År 1817 
infördes en skatt på allmogen, en treskillingsavgift som, enligt 
Johannisson, innebar ytterligare stigmatisering av de sjuka. Un-
der första halvan av 1800-talet var syfilis en mycket vanlig och 
fruktad sjukdom.5 

Det finns mycket lite material bevarat om de veneriska sjuk-
domarnas spridning i Norrland. Syfilis kan utvecklas till ett 
kroniskt tillstånd, men orsakar mycket sällan offrets död. Det 
innebär att vi inte kan använda oss av kyrkoböckerna för att 
kartlägga sjukdomens framfart. Denna uppsats är istället grun-
dad på tryckta och otryckta provinsialläkarrapporter samt 
spridda handlingar som återfinns i Landstingshuset i Umeå. 
Ambitionen har varit att följa sjukdomen så långt tillbaka i his-
torien som medicinhistoriska källor tillåter. Ulric Hiärnes pro-
vinsialläkarberättelse från 1755 ger oss den tidigaste inblicken i 
hälsoförhållandena i Norrland. Under 1700-talet var Norrland 



mycket glest befolkat och spåren efter den veneriska smittan är 
mycket få. Under 1800-talets första årtionden blev syfilis vanli-
gare i Norrland. 

Huvudkällan till denna artikel är svaren på cirkuläret från 
Kungl. Collegium Medicum som skickades till svenska läkare 
den 8 augusti 1811. På grund av den veneriska sjukdomens 
spridning i landet ansåg Collegium Medicum det nödvändigt 
att få in mer information om detta från så många läkare som 
möjligt. Frågorna gällde framför allt de urartade veneriska sjuk-
domarna, som ibland gick under benämningen saltfluss, sjelffrät-
sår eller radesyge. Collegium Medicum frågade efter hur många 
patienter läkarna hade sett eller vårdat. Man ville också veta 
läkarnas åsikt om sjukdomarnas smittovägar, vilka symtom 
som fanns i deras distrikt och huruvida de här dramatiska sym-
tomen hade samband med de enklare symtomen av syfilis. De 
två sista frågorna i cirkuläret gällde vilka socialgrupper som var 
värst drabbade och hur läkarna botade dessa sjukdomar. Colle-
gium Medicum ville också veta om läkarnas patienter fick åter-
fall eller förblev friska.6 

Under 1700-talets andra hälft hade uppgifter om de veneriska 
sjukdomarnas spridning publicerats i samma tidskrifter som de 
övriga provinsialläkarrapporterna.7 Dessa är mycket sporadis-
ka, framför allt om man vill studera förhållandena i Norrland. 
Efter 1811 fortsatte rapporterna att publiceras i Svenska Läkare-
sällskapets handlingar. I det nionde bandet från 1823 samman-
fattas alla rapporterna till en sammanställning med tabeller. 
Från och med 1821 har vi en rikstäckande statistik över hur 
många som vårdats på svenska lasarett för veneriska sjukdo-
mar. Dessa tabeller ingår senare i BiSOS för Medicinalverket. 
Tyvärr är dessa källor inte lika tillförlitliga som kyrkböckerna 
när det gäller att spåra sjuklighet i Sverige. Tabellerna kan en-
bart räkna de fall som kom till lasaretten. Samma problem är 
synnerligen påtagligt för dagens sjukvårdspersonal som vill för-
hindra spridandet av syfilis.8 Då syfilis inte är en dödlig sjuk-



dom sker all forskning om dess utbredning på dessa villkor. 
1905 skrev professor Edward Welander sin bok Bidrag till de 

veneriska sjukdomarnas historia i Sverige. "Med häpnad står 
man slagen" är hans kommentar till det vanligaste sättet att bota 
veneriska sjukdomar i början av 1800-talet.9 Under 1810-talet 
hade läkarna börjat inse att kvicksilvret var farligt för patienter-
na. Det ersattes därför till viss del med dietkuren. Denna dietkur 
hade tagits fram av Carl Gustaf Osbeck, läkare i Vadstena. Han 
presenterade sina försök inför Collegium Medicum 1810. Med 
hjälp av dietkuren kunde Osbeck bota de svåraste fallen. Trots 
livlig diskussion om det verkligen var Osbeck som hade upp-
täckt kuren, blev denna mycket vanlig på svenska lasarett under 
tidigt 1800-tal. Kuren gick ut på att patienten åt mycket lite mat 
och ordinerades en dekokt på kinarot och piller med kvicksilver. 
Metoden var fortfarande vanlig på svenska lasarett vid mitten 
av 1800-talet.10 Användandet av kvicksilvret i mediciner mot 
veneriska sjukdomar var också mycket vanligt från tidigt 1700-
tal och fram till dess penicillinet upptäcktes och togs i bruk 1944. 

Från Gävle till Östersund - veneriska sjukdomars 
spridning i södra Norrland 

Det finns inte mycket information kvar om de veneriska sjukdo-
marnas spridning i Gävleborgs län. Enligt Richard Wawrinskys 
lasarettshistoria hade det funnits olika former av vårdanstalter 
i Gävle sedan 1594. En av ombyggnaderna ägde rum 1768. La-
sarettet blev då en 11 meter lång och 7 meter bred tvåvånings-
byggnad. År 1781 var bara 14 personer inlagda på lasarettet som 
hade stor poliklinisk aktivitet. Wawrinsky uppmärksammar att 
generaldirektören "öfver sjukskötseln vid alla Lazaretter i Ri-
ket" Olof af Acrel anmärkt på "att vid Gäfle (och Växjö) lasaret-
ter utdelas nästan lika mycket medikamenter utom lasaretten 
som till de verklige lasarettssjuke".11 

De tidigaste uppgifterna om veneriska sjukdomar i Gävle-



borgs län kommer på 1780-talet. "En hederlig bondfamilj" i 
Ljusdal, som tog hand om fattiga barnhusbarn drabbades av 
den veneriska sjukan. Provinsialläkaren i Hälsingland, C. Nord-
blad, ansåg att sjukdomen hade spritts från familjen till resten 
av socknen.12 Nils Thyresson visar att Collegium Medicum 
hade uppmärksammat den här problematiken redan 1756. Då 
inrättade Abraham Bäck ett ammebesiktningskontor i Stock-
holm. Denna institution fortsatte sin verksamhet till 1860.13 Un-
der senare delen av 1700-talet möter vi inga fler uppgifter om 
syfilis i länet. 

I Gävleborgs län kallades de veneriska sjukdomarna för 
"styggsår" på 1810-talet. När den sjuke drabbades av sår i mun-
nen, sades det att han eller hon hade fått "fransoser". Provinsi-
alläkaren Ek menar att länets fattigaste socken, Årsunda, hade 
drabbats allra värst. Alla sjuka kunde botas på länslasarettet. 
Regementsläkaren vid Hälsinge regemente, Per Filmerus, me-
nar att sjukdomen har ökat i orten efter senaste kriget. Han har 
dock inte sett några fall av de svårare symtomen och han hade 
kunnat bota alla sina sjuka med hjälp av "radicaliteter".14 

Stadsläkaren i Hudiksvall menar i sin ämbetsberättelse 1811 
att sjukdomen var sällsynt. Han ansåg att dietkuren hade botat 
de sjuka och därför syntes sjukdomen inte längre till. Enligt min 
tolkning hade han under de senaste två åren inte sett några nya 
fall av venerisk sjukdom i staden. Doktor E.M. Juhlin, stadsläka-
re i Gävle, noterade samtidigt att sjukdomen hade blivit mindre 
vanlig under det senaste året. Framför allt hade han noterat en 
nedgång i förekomsten av de enklare symtomen.15 

Läkaren i Söderhamn kallade de enklare formerna av veneris-
ka sjukan för lues confirmata, och han kunde inte ange hur många 
sådana fall han hade sett i staden. I sin rapport från 1811 lämnar 
han inte heller någon uppgift om hur många patienter han vår-
dat, men han ansåg att sjukdomarna hade varit mycket vanliga 
i staden under 1811. Lantvärnet hade varit förlagt till Söder-
hamn hela året och det ansåg läkaren vara en viktig faktor för 



spridandet av veneriska sjukdomar. Nordblad hade noterat att 
sjukdomen smittade genom samlag eller genom hygienisk oför-
siktighet. Familjer som iakttog renlighet kunde undvika att res-
ten av familjen smittades, även om den sjuke hade sår över hela 
kroppen. Han hade även uppmärksammat att de veneriska 
sjukdomarna försvårades av gikt och skörbjugg. Flera patienter 
hade botats hemma. Nordblad skrev ner föreskrifter hur de 
skulle sköta sin hälsa under sjukdomen och skickade läkemedel 
till sina patienter.16 I Gävleborg var de enklare symtomen av 
syfilis vanligare än de urartade, vilket ger en annorlunda bild än 
i många andra län under samma tid. 

Redan 1694 hade ett lasarett anlagts i Falun, Kopparbergs län. 
Ar 1749 kunde staden vårda ca 100 patienter varje år i de fyra 
rummen och tolv sängarna. Institutionens främsta funktion var 
att ge gruvarbetarna gratis sjukvård. Mot betalning kunde vene-
riskt sjuka få vård i två särskilda rum. År 1801 kostade detta nio 
riksdaler per månad.17 

Kopparbergs läns läkare anser att den veneriska sjukdomen 
kommit till Malung från Norge. De rapporterade också att sjuk-
domen hade funnits i Hedemora och Husby sedan 1763. Redan 
på 1500- och 1600-talen hade staden Hedemora varit en bety-
dande marknadsplats. Otto Sjöberg visar att handel, hantverk 
och ölförsäljning blomstrade.18 En liderlig dräng från By socken 
hade kommit dit och lurat i pigorna att sjukdomen gick över om 
man hade samlag med samma person minst nio gånger per natt. 
Sjukdomen spreds naturligtvis av detta. De tre läkarna i Kop-
parbergs län menade att de primitiva symtomen var vanligast i 
länet och att den urartade formen var ovanlig. Kaffehusen i 
Hedemora var en säker smittokälla. 11811 års rapport meddela-
de läkarna, P. Gravander, C.F. Blumenberg och G.L. Wurster, att 
de inte sett någon venerisk sjukdom som inte varit till följd av 
de enklare symtomen. Tyvärr får vi inte några sifferuppgifter 
från deras verksamhet.1,9 

I Dicka by i Folkärna socken hade fem personer drabbats av 



smärtsamma sår i halsen. De uppgav för läkaren att de blivit 
smittade av skojare som befunnit sig i trakten. Det här var några 
av de få fall av urartad venerisk sjukdom som Kopparbergs läns 
läkare vittnar om. Provinsialläkaren Ström anser att deras sjuk-
dom liknade Radesygen. Detta grundar han på frånvaron av 
primitiva symtom hos patienterna. Deras uppgifter om varifrån 
de fått sjukdomen gjorde att han trodde att de inte fått sjukdo-
men på grund av samlag. Istället hade de smittats av "materiens 

20 
åtkomst" och genom "transpiration . 

I början av 1800-talet var det mycket vanligt att Dalarnas män 
och kvinnor vandrade till Stockholm för att arbeta, ofta som 
hantverkare 2 1 Regementsläkaren vid Dalregementet skriver i 
sin rapport att det inte var ovanligt att dessa återvändande mi-
granter hade drabbats av primitiva symtom. De skickades di-
rekt till länslasarettet i Falun, där de vårdades med methodus 
mixta. Han ansåg annars att Dalarna inte var särskilt illa drab-
bat.22 

I Kopparbergs län var uppdelningen mellan primitiv och ur-
artad syfilis mycket tydlig. De enklare formerna av sjukdomen 
var vanligast både där och i Gävleborgs län. De ansågs vara 
sexuellt överförbara. Sår i halsen och andra större symtom an-
sågs smitta på andra sätt. I dessa län ansåg läkarna att befolk-
ningen inte var särskilt hårt drabbad av den veneriska sjukdo-
men. 

Jämtlands historia var mycket orolig. Genom krigshändelser 
och sammanslagningar med andra län förändrades länets ut-
formning genom århundradena. Östersund var en väl trafike-
rad plats redan innan staden anlades 1786. År 1810 blev staden 
residensstad 2 3 Jämtland fick inget länslasarett under 1700-talet. 
Den glesa bebyggelsen orsakade stora problem för sjukvården. 
Enligt Kungl. Serafimer Ordensgillets rapport från 1822 hade 
Falu- och Gävledistrikten samlat in 4 470 resp. 3 166 riksdaler i 
treskillingsavgift. Östersund eller Jämtlands distrikt fanns inte 
med på listan. Norrbotten registreras inte heller av Serafimer 



Ordensgillet.24 Detta kan tyda på att de insamlade medlen var 
mycket små. 

Från 1700-talet förekommer inga noteringar om venerisk 
sjukdom i Jämtland. År 1811 rapporterar J. Gestricht, provinsi-
alläkare i Jämtland, inte någon större förekomst av syfilis, som 
av allmogen kallas för fransoser eller klin kensen. Efter senaste 
kriget hade han inte botat fler än två patienter per år. De sjuka 
uppgav att de smittats av människor som de umgåtts med. En 
del hävdade att de fått sjukdomen under resor. För det mesta 
botade han patienterna med methodus mixta, framför allt de 
patienter med enklare symtom som han inte kunde besöka.25 

Kort därefter kom den veneriska sjukdomen att orsaka stora 
problem i Jämtland. Redan 1813 rapporterar provinsialläkaren 
P. Rissler att den veneriska sjukdomen har tilltagit. Klimatet i 
Jämtland bekymrade honom mycket. Han menade att sjukdo-
men utvecklades fortare i kyla. "Den långvariga vintern och 
strängare kölden, samt nog allmänt rådande ovanan till samlag" 
anses sprida sjukdomen. Hans främsta metod för att bota sjuk-
domen var methodus mixta, vilken var mycket svår att genom-
föra hemma hos patienterna. Han ansåg det lönlöst att ens för-
söka utrota sjukdomen om det inte öppnades ett lasarett eller 
kurhus i länet.26 

På grund av den veneriska smittans utbredning i Jämtland 
och det stora avståndet till lasarettet i Härnösand lånade Medi-
cinalfonden ut pengar till Östersunds stad. Den 28 augusti 1817 
kan Rissler öppna sitt lilla provisoriska kurhus med 12 vårdplat-
ser. Fram till 1827 var kurhuset inhyst i en hyrd lägenhet i Öster-
sund. Sedan reparerade man "Kungsgårdens chefsboställe" 
som fick tjäna som kurhus. Fram till 1836 tvingades direktionen 
för kurhuset utestänga alla som inte led av veneriska sjukdomar. 
I det mycket glest befolkade Jämtland blev inte inkomsterna 
ifrån treskillingsavgiften tillräckliga för att bedriva någon an-
nan sjukvård. Östersund fick sin första egentliga lasarettsbygg-
nad 1850 2 7 



Det provisoriska kurhuset blev mycket tungt belastat under 
de första åtta åren fram till 1825. Förutom det stora antalet sjuka 
bekymrade sig Rissler över att flera av hans patienter fick åter-
fall av sjukdomen. Trots att han försökt bota dem, kom de tillba-
ka till kurhuset med stora sår på kroppen. År 1817 använde han 
dietkuren eller methodus mixta för att återställa patienternas 
hälsa.28 Dessa återfall fortsatte att bekymra Rissler under 1818. 
Symtomen förvärrades av skörbjugg, rosen, merkurialskador 
och syfilis. Rissler skilde tydligen på dessa urartade symtom och 
den ursprungliga sjukdomen. Hans förhoppning att kunna av-
veckla kurhuset grusades, då antalet sjuka bara ökade. Under 
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1818 tog han emot 74 patienter. 

År 1820 förbryllas Rissler fortfarande av den veneriska sjuk-
domens framfart. Han uttrycker stor förundran över att den i en 
del byar angrep hela familjer, medan den i andra byar bara 
drabbade enstaka personer. Sedan 1817 hade hela 223 personer 
fått hjälp vid kurhuset och 15 patienter behövt upprepad sjuk-
vård. Rissler ansåg att återfallen orsakades av klimatet och 
kvicksilvret. De här patienterna behandlades numera enbart 
med dietkuren.30 

Först 1825 började doktor Rissler hoppas att sjukdomen för-
svunnit från Jämtland. Patientantalet hade minskat betydligt, 
1825 tog han in endast 31 patienter. De förut så vanliga recidiven 
förekom nu mer sällan. Rissler har dragit slutsatsen att dietku-
ren inte alltid kan "förstöra det veneriska giftet" första gången, 
utan patienten måste komma tillbaka ytterligare en gång för att 
kunna hjälpas.31 Efter 1825 publiceras inga fler rapporter från 
Jämtlands län. 

Tabell 1 visar förekomsten av upptäckt venerisk sjukdom. I 
Jämtlands län såg den veneriska sjukdomens utbredning helt 
annorlunda ut. De stora symtom som var så välkända i södra 
Sverige, men som nästan inte alls förekom i Kopparbergs och 
Gävleborgs län, var mycket vanliga i Jämtland. Dessutom var 
sjukdomen mycket vanligare där. Det är intressant att iaktta de 



Tabell 1. Förekomsten av veneriska sjukdomar på länslasarett och kurhus 
1821. Förekomst per 100 000 invånare. 

Län Antal 

Gävleborgs län 66 

Kopparbergs län 60 

Jämtlands län 205 

Källa: Svenska läkaresällskapets handlingar, 9, Stockholm 1823, s. 57-58. 
Historisk statistik, 1, SCB. 

geografiska skillnaderna inom ett outforskat område som Norr-
land, även om orsakerna till dessa skillnader är svåra att ange. 

Landsortens fasa förvandlas till ungdomens sjukdom 
- syfilis i Västernorrland fram till 1838 

Västernorrlands första lasarett startades redan 1776 i Sundsvall 
av länet och landshövdingen. Här fanns bara två sängar och det 
dröjde inte länge förrän lasarettet flyttades till Härnösand.32 År 
1788 startade ett lasarett i Härnösand med tio sängar. Provinsi-
alläkaren Johan Sahlberg hade nyss utnämnts till lektor vid sta-
dens gymnasium. På dennes och landshövdingens förslag fi-
nansierade Serafimerorden en utbyggnad av det lilla sjukhem 
som Salberg hade startat vid ett tidigare besök.33 Lasarettet hade 
två större sjukrum och ett mindre. Tillsammans gav de plats för 
nio patienter. På övervåningen hyste man in hospitalshjonen. 
Där bodde också lasarettets syssloman. Rickard Wawrinsky be-
skriver Johan Sahlberg som en synnerligen flitig person. Han 
var lasarettsläkare i Härnösand, lektor vid gymnasiet samt pro-
vinsialläkare i Västernorrlands län. 



Wawrinsky menar att institutionens finanser var väl under-
stödda av donationer, treskillingsavgiften och legosängsavgif-
ter. Under 1810- och 1820-talen kunde lasarettet byggas ut. Hos-
pitalshjonen fick en separat byggnad på gården.34 

Från Västernorrland finns det källor som visar att den vene-
riska sjukdomen spreds redan på 1780-talet. Johan Sahlberg 
hade 1785 gjort ett flertal resor till Ullånger, Saltvik, Brån, Åsia 
gästgiveri och till flera byar i Säbrå socken. Han ansåg att sjuk-
domen kommit från Jämtland och överförts genom "digivning" 
och "sänglag". Viss lindring fanns för män som rökte pipa. Spe-
ciell bekantskap hade läkaren gjort med båtsmansänkan Brita 
Wik, 27 år, som misstänkte sig själv för venerisk smitta. Hon 
hade nämligen umgåtts med smittade och hade en fruktansvärd 
nattvärk. Blåsorna på hennes ben spräcktes av läkaren och se-
dan behandlades hon med merkurial salva. När Britas treåriga 
dotter hade mottagit samma behandling bröt en stor "mässling" 
ut och behandlingen avbröts. Både kvinnan och hennes dotter 
skrevs ut från behandlingen som friska.35 

Den veneriska sjukdomen uppgavs ha varit mycket vanlig i 
Västernorrland 1793.1 Lidens och Fors församlingar hade enligt 
provinsialläkaren inget byalag förskonats. Kvinnor drabbades 
mest av de urartade symtomen. Till och med en präst och hans 
hustru smittades av det som kallades för Lidens sjukdom. De 
sjuka i Västernorrland var "illa tilltygade av frätsår och ben-
röta". 

"Lidens sjukdom", som var av venerisk natur, orsakades av 
ortsbornas matvanor. Förr i tiden skall lidenborna ha ätit för 
mycket lax och druckit för mycket brännvin. När dessa matva-
nor förändrades, p.g.a. försämrat laxfiske, hade sjukdomen 
minskat i frekvens. Den mystiska sjukdomen i Liden resulterade 
i stora sår och patienterna blev mycket sjuka. De veneriska sjuk-
domarnas primitiva symtom orsakades däremot av samlag. Ar 
1805 hade han botat 130 fall av sådana enkla symtom i Ljustorps 
och Indals församlingar. Inga urartade symtom hade uppkom-



mit där efter 1805. Däremot hade sjukdomen spridit sig till and-
ra församlingar.36 

Provinsialläkaren i Västernorrland, Johan Noréus, varnar 
1804 för att den veneriska smittan spred sig mer och mer. Tidi-
gare hade den förekommit lokalt i Ullångers socken, men fanns 
nu nästan överallt.37 År 1813 var Västernorrlands län fortfaran-
de illa drabbat. Provinsialläkaren menade att det fanns få för-
samlingar som "därifrån kunna frikallas". Här kallades sjukdo-
men för ros, vatturos, styggsår eller ondslaget. Noréus menar att 
den veneriska sjukdomen hade ändrat karaktär. De sjuka drab-
bades inte längre av stora sår på kroppen, vilket enligt honom 
innebar att de inte längre ansåg sjukdomen vara venerisk. De 
sökte inte läkarvård som förr och uppmärksammade inte att 
den var smittsam. Han menade också att sjukdomarna spreds 
mycket mer än tidigare. Noréus botade sina sjuka med olika 
former av kvicksilver vilket han ansåg vara det enda verkliga 
botemedlet mot den grasserande veneriska sjukdomen. Ibland 
uttnyttjade Noréus olika former av kvicksilver för att bota sina 
patienter. Men han satte också stor tilltro till vegetabiliska medi-
ciner som häggbark och kinarot.38 

Under hela den undersökta, förindustriella perioden förekom 
veneriska sjukdomar i Västernorrland. Källorna pekar på att 
sjukdomarna ändrade förlopp redan på 1810-talet. Detta kan ha 
flera orsaker. Läkarna ansåg att den mildrades och att de sjuka 
inte längre fick stora sår på kroppen. Den kommande expansio-
nen i länet fick stora följder för utbredningen av syfilis och andra 
sexuellt överförbara sjukdomar. T.W. Hedlund, läkare i Härnö-
sand, skriver 1838 en rapport där han vittnar om att trävaruex-
porten och den höga migrationen orsakade en helt ny form av 
sjukdom. Nu drabbade den i högre grad yngre. De misste att 
sjukdomen var lättbotad och sökte därför vård tidigare.39 



Från Umeå till Jokkmokk - syfilis i norra Norrland 

Från norra Norrland finns det spridda uppgifter om förekoms-
ten av veneriska sjukdomar. Redan 1755 uttryckte Ulric Hiärne 
sin förvåning: 

Dock hade aldrig trodt af Veneriske Sjukdomar finna nå-
gon angripen så långt i norr där kyskheten sägas ha sitt 
säte; men fast någre få av dessa illa angripne af den sjuk-
domen, af en enda qvinna från Stockholm medbrackt.40 

Sjukdomen hade dock inte någon större utbredning. Sjömän 
och kringresande fick skulden för sjukdomens spridande i norra 
Norrland. År 1767 fick en kvinna i Rödå hjälp av en kringstry-
kande "klok gubbe". Hon uppgav att hon hade sår i halsen och 
lånade pipor av honom. Om hon rökte piporna skulle det hjälpa 
emot såren. Kvinnan lånade i sin tur ut piporna till övriga i 
familjen. De drabbades senare av samma typ av sårnader. Sedan 
sökte hon vård hos provinsialläkaren i Västerbotten, Johan 
Grysselius. Han blev mot sin vilja förflyttad till Torneå, när länet 
delades 1780. Även härifrån kom det rapporter om veneriska 
sjudomar. I provinsialläkarrapporten 1783 skriver Grysselius att 
han ska resa till Niemi i Övertorneå socken och starta en kur 
emot veneriska sjukan "antingen mot eller med deras vilja, till 
hindrande av vidare utbredande däraf" 41 

År 1783 hade Daniel Erik Naezén, provinsialläkare i Umeå, 
rest till Jokkmokks och Gällivare socknar för att bota lapparnas 
sjukdomar. Detta innebar en resa på 40 mil, många av nätterna 
hade han sovit under bar himmel. "Lapparnas polygamiska se-
der" ska ha bidragit till att de fått den veneriska smittan av 
"flyttlappar" från Norge. Dessa i sin tur anses ha fått den från 
norskt sjöfolk. De samer som dessutom hade varit på markna-
den och druckit brännvin hade fått värre symtom och skulle bli 
svårare att bota. Annars ansåg han att det var enklare att bota 



lapparna, då de inte hade surt, salt eller brännvin i maten utan 
enbart drack renmjölk och åt renost samt soppor på färskt ren-
kött.42 

I Umeå fanns ett litet lasarett sedan 1785. De sjuka togs emot 
i ett litet envåningshus med en liten vind nära Umeälven. Här 
fanns åtta sängplatser fördelade på fyra sjukrum. Sjuksköter-
skan hade ett rum och kök, det fanns ett mottagningsrum och 
två celler för sinnessjuka. Läkaren bodde på vinden. När de 
veneriska sjukdomarna blev vanligare i Västerbotten, utökades 
lasarettet med fyra betalande sängar för sådana patienter.43 

I början av 1800-talet hade Umeå lasarett fyra sängar för vård 
av veneriskt sjuka. Den 9 oktober 1812 tillät ett kungligt brev att 
lasarettet fick utökas med ytterligare åtta sängar för detta ända-
mål. De här vårdplatserna skulle finansieras med frivilliga bi-
drag från orten 4 4 I Henrik Sandblads skildring antyds det att 
antalet sängar för de veneriskt sjuka hade utökats. Både Henrik 
Sandblad och Sven Ekvall skildrar de veneriskt sjuka vid Umeå 
lasarett. Under 1700-talet kom de flesta patienterna ifrån Umeå 
landsförsamling. Sjukdomarna hade förts dit av kringresande. 
Naezén ville införa sträng besiktning av sjömän och soldater, så 
att dessa inte skulle överföra sina sjukdomar till familjerna i 
landsorten. Dessa skämdes för att söka vård, vilket förvärrade 
sjukdomens utbredning.45 Sandblad noterar att Naezén använ-
de methodus mixta, som sina samtida kolleger, men att han 
också experimenterade med örtmediciner. Både Naezén och 
Ekvall ansåg att Västerbottens länslasarett hade "en betydlig 
roll för att motverka smittospridningen i länet". Med tanke på 
hur få av de intagna patienterna som hade könssjukdomarnas 
primitivare symtom, finns det anledning att betvivla dessa två 
medicinhistorikers slutsats. 

Lasarettets stora upptagningsområde skapade naturligtvis 
problem för det allra nordligaste länet. Under 1700-talets sista 
årtionde ansökte Torneå, Luleå och Piteå flera gånger om att få 
inrätta lasarett. År 1789 föreslog man att insamlade medel i länet 



och lönerna från de lediga prästämbetena skulle användas för 
att finansiera ytterligare ett lasarett i norra Sverige. Både Serafi-
merorden och Kungl. Maj:t avslog deras gemensamma ansökan 
1789.46 Kungl. Maj:t menade att länet var för stort och att ett 
lasarett skulle ligga för långt bort för flertalet av länets innevå-
nare. Dessutom bedömde man finansieringsmöjligheterna som 
mycket små. Länet skulle aldrig kunna få ihop tillräckligt med 
pengar. Torneå stad gick in med en enskild ansökan 1792 men 
även den avslogs 4 7 

Provinsialläkaren i norra Västerbotten, J.M. Eklund, skriver i 
sin ämbetsberättelse 1796 att sjukdomen är vad han kallar 
"mindre sällsynt" och att detta beror på det skamlöst omoralis-
ka levernet bland norrlänningarna. Dessa anser, enligt honom, 
inte att det är någon skam att ha oäkta barn, snarare tvärtom. 
Den ohämmade sexualiteten ansåg han vara avgörande för de 
veneriska sjukdomarnas utbredande. Hans arbetsförhållanden 
försvårades naturligtvis av att det inte fanns något kurhus i 
norra Västerbotten.48 

Syfilisen i Norrbotten tog sig fruktansvärda former. Framför 
allt led norrbottningarna av "universella symtomer" värk, feber 
och flytningar. De stora såren i halsen tog längre tid på sig för att 
bryta ut men orsakade norrbottningen mindre smärta. Stads 
Chirurgus J.J. Lange betonade mycket starkt behovet av ett kur-
hus i Norrbotten. Det skulle innebära att han kunde övervaka 
sina patienter bättre. Norrbottningarna var besvärliga patienter. 
De ville inte övergå till de annorlunda matvanor som dietkuren 
innebar.49 

Provinsialläkaren i Piteå, doktor Waldenström, berättar mer i 
detalj om sina patienter, då han det senaste året enbart haft två 
fall av den urartade veneriska sjukdomen. En av dem, en 15-årig 
kvinna, erkände att hon hade fått sin sjukdom genom ett samlag 
och att hon hade haft primitiva symtom i underlivet. "Ofverdri-
vet bruk af merkur" hade läkt hennes första sjukdom snabbt, 
men sedan hade de stora såren i halsen orsakat henne stora 



skador i munhåla och hals. Hon led dessutom av en svår och 
blodig hosta samt värk i benen. Genom läkarens föreskrifter -
svavel, opium, kamfer, bad och bl.a. spanska flugor - tillfriskna-
de den unga kvinnan. Hennes sår läkte, hostan försvann liksom 
värken och hennes allmäntillstånd blev mycket bättre. År 1821 
skrev Waldenström, som var verksam i Piteå, att han iakttog stor 
försiktighet med merkuren, som ofta ledde till salivation. Pati-
enter, som inte aktade sig för kylan och som drack vatten istället 
för den varma soppan, hade ibland drabbats av "den våldsam-
maste salivation". Däremot ordinerade han ofta opium, kamfer, 
guajaki och sarsaparilla.50 

År 1805, tre år före sin död, hade doktor Nsezén inrättat ett 
kurhus i Skellefteå. Den veneriska sjukdomen hade då blivit 
införd i socknen av en övervintrande skeppsbesättning. Kurhu-
set hade, enligt läkaren, lett till att flertalet av de sjuka blivit 
botade. Den så kallade fransyska sjukan, som också yttrade sig 
med sår i gommen, på tonsillerna och på läpparna, hade blivit 
mycket vanlig i Lule- och Pitetrakten efter det ryska kriget 1809. 
Sjukdomen var inte så vanlig i provinsialläkaren N. Carlstens 
distrikt. Under åren 1810 och 1811 hade han botat tolv syfilitiker. 
Sjukdomen kallades av befolkningen i Skellefteå för pultra, och 
medförde ofta förlust av näsan. I Burträsk kallades den burträsk-
sjukan. Man ansåg att zigenare och tattare från Norge hade fört 
den med sig dit. Lapparna kallade sjukdomen för Pojta wanka, 
vilket Carlsten översatte till 'penis morbus'.51 

Norrbottens provinsialläkare, doktor H. Deutsch, lämnade 
1813 en dramatisk rapport om läget i Haparanda. I staden fanns 
det varje år mellan 40 och 50 fall av sjukdomen, men mycket få 
led av de urartade symtomen. Ca 10 % av patienterna drabbades 
av knappa tauti, det lokala namnet på de svårare formerna av 
sjukdomen. Syfilitikerna behandlades med kvicksilver, men lä-
karen menade att det var mycket svårt att bota dem då de hade 
45 mil att resa till närmaste lasarett. Även han klagar på det kalla 
klimatet.52 Den höga frekvensen av primitiva symtom i Hapa-



randa kan troligen kopplas ihop med det stora antalet genom-
resande. 

I Luleå, som var en obetydlig stad i början på 1800-talet, var 
de veneriska sjukdomarna inte vanliga. Stadskirurgen J.J. Lange 
rapporterar däremot att han hade stött på både urartade och 
primitiva symtom av sjukdomarna i byarna runt omkring. De 
veneriska sjukdomarna var speciellt frekventa i byar nära kyrk-
städer och landsvägar. Både samer och finnar hade sjukdomen, 
men eftersom samerna bar yllekläder närmast kroppen ansåg 
doktor Lange att deras symtom var enklare att bota. Hans verk-
samhet stördes hela tiden av att de sjuka skämdes över sitt till-
stånd och därför bara kom när de blev riktigt sjuka. Till skillnad 
från många läkare i södra Sverige, som ofta fann skillnader i 
sjukdomens frekvens beroende på områdets topografi, fann 
stadskirurgen i Luleå att sjukdomarna var lika vanliga på fjället 
som i skogen.53 

Det stora antalet sjuka från Norrbotten och den ringa betal-
ning som Norrbottens län lämnade för sina sjuka gav Västerbot-
tens län och lasarettet i Umeå stora bekymmer i början på 1800-
talet. I de handlingar som finns arkiverade i Landstingshuset i 
Umeå avspeglas den här problematiken mycket tydligt. För var-
je patient som vårdades vid lasarettet skrevs en enskild resolu-
tion. I den intygas patientens tillstånd av en läkare och att den 
sjuke har ett prästbetyg. Här noteras också mycket noga vilken 
person eller församling som ska betala för den vård som den 
sjuke erhöll på lasarettet. När Umeå lasarett sedan skrev skuld-
sedlar till Norrbottens län hänvisade man till de här resolutio-
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nerna. 
Mellan 1813 och 1821 vårdades 448 patienter för veneriska 

sjukdomar vid Umeå lasarett. Ar 1817 kom t.ex. två ryska deser-
törer till lasarettet från Norrbotten. Petter Jerloff vårdades i 92 
dagar och hans landsman And. Tomsow låg inne i 31 dagar. 
Soldaten Petter Skottfri botades troligen från sin veneriska sjuk-
dom under 63 dagar mellan den 18 december 1818 och den 10 



Tabell 2. Förekomsten av veneriska sjukdomar på länslasarett och kurhus 
1821. Förekomst per 100 000 invånare. 

Län Antal 

Västernorrlands län 105 

Väster- och Norrbottens län 67 

Källa: Svenska läkaresällskapets handlingar, 9, Stockholm, 1823, s. 57-58. 
Historisk statistik, 1, SCB. 

mars 1819. Han var på lasarettet tillsammans med sin hustru 
Maria Jonsdotter och deras son Jonas. 14 % av patienterna vid 
lasarettet kom från Norrbotten. Hälften av dessa uppgavs kom-
ma från Haparanda och Tornedalen. 

Luleå stadsläkare J.J. Lange uppmärksammade att många av 
hans patienter kom från kyrkbyar. Det mönstret återfinns i den 
lista som lasarettet gör upp över sina patienter. Smittade ifrån 
Bjurholm, Skellefteå, Degerfors och Lycksele utgör 86 % av den 
patientgrupp som inte kom från Umeå landsförsamling eller 
dess närområde. Ett betydande antal patienter kom från Byg-
deå. 34 % av de veneriskt sjuka kom från Umeå stads- eller 
landsförsamling. Det är endast 1816 man kan se vilka enskilda 
byar inom Umeå landsförsamling som patienterna kom ifrån. 
Teg, Tavelsjö, Sävar, Overboda, Tavle, Gravmark, Ersmark, 
Flurkmark och Ytterhiske hade skickat en eller två syfilitiker var. 
Byar som Nyby, Kroksjö och Kassjö fick betala för tre patienter. 
Flest smittade kom från Norrfors, hela fem patienter. 

Även när vi studerar norra Norrland ser vi mycket stora geo-
grafiska skillnader. Västernorrland hade en större förekomst av 
venerisk sjukdom. Det mest intressanta är att Västerbotten och 
Norrbotten hade ett lika högt tal som de södra länen. Kanske är 
detta ett spår av de stora problem som inställer sig med statistik 



av detta slag och med de här sjukdomarna. Troligen var köns-
sjukdomarna mycket vanligare än så här i 1800-talets samhälle. 

Det dröjde mycket länge innan norra Norrland fick sina sjuk-
vårdsanstalter. Piteå fick sitt lasarett 1827, Haparanda lasarett 
öppnades 1861, Luleå byggde ett trångt litet lasarett 1862 och 
Skellefteå invigde sitt lasarett 1867.55 

Sammanfattning 

Det finns ingen tidigare kartläggning över de veneriska sjukdo-
marnas spridning i Sverige under 1800-talet. J. Kjellberg, som 
utredde de veneriska sjukdomarnas spridning i Sverige i Hy-
giea 1895, valde att inte studera sjukdomarnas förekomst läns-
vis på grund av de höga migrationstalen.56 Jag har här inte varit 
intresserad av att undersöka huruvida jämtlänningarna som så-
dana drabbades värre av sjukdomarna. Däremot har jag velat 
kartlägga sjukdomarna i Norrland för att sätta deras förekomst 
i förhållande till miljön och undersöka om de överhuvudtaget 
fanns i den här glest befolkade delen av landet. Forskningsresul-
taten uppvisar stora geografiska variationer i förekomsten av 
veneriska sjukdomar i Norrland. 

Den här uppsatsen har visat att även mycket glest befolkade 
områden i Sverige drabbades av sexuellt överförbara sjukdo-
mar. Även i Jokkmokk och Gällivare fanns det risk att drabbas 
av det som i södra Sverige ansågs vara ett hot mot nationen. Vi 
har också kunnat visa stora geografiska skillnader mellan norr-
landslänen. Det måste dock samtidigt erkännas att det finns 
stora problem förknippade med denna forskning. 

Det största källkritiska problemet gäller vilka typer av sjuk-
domar vi egentligen har kartlagt. Hur säkra kan vi vara på att 
det läkarna diskuterade verkligen är syfilis? De svenska läkarna 
kände sedan länge till sjukdomen. År 1705 kom Johan Linders 



avhandling om salivationen, den första svenska doktorsav-
handlingen om syfilis. Olaus Benedicti hade diskuterat sjukdo-
men i sin handbok redan 1578. Det fanns sedan länge en diskus-
sion bland svenska läkare om de primära symtomen och deras 
utveckling. Däremot hade de ingen säker uppfattning om de 
sekundära och de tertiära symtomen. I dagens läkarlitteratur 
pekar författarna på hud förändringar och slemhinneföränd-
ringar i halsen hos de patienter som insjuknar i andra stadiet av 
syfilis. Brunröda lesioner, dvs. fläckar, som ibland utvecklar sig 
till sår är typiska symtom för benign syfilis. Man menar också 
att symtomen kan vara mycket allmänna och omfatta större 
delar av kroppen.57 Vissa likheter mellan det som gårdagens 
läkare betecknade som syfilis och dagens uppfattning om sjuk-
domarna finns onekligen. Dermatologiska sjukdomar försäm-
ras naturligtvis av bristfällig hygien, vilket vi kan förutsätta att 
1700- och 1800-talets människor hade. 

De veneriska sjukdomarnas historia kommer jag fortsätt-
ningsvis att skildra i min doktorsavhandling. Tack vare de unika 
förutsättningar som finns vid Demografiska databasen, kan 
dessa studier ge en inblick i de drabbades enskilda liv såsom det 
utspelades i Sundsvallsområdet. Vi kan studera de sociala och 
medicinska följderna av venerisk sjukdom på mycket närmare 
håll. Hela 747 patienter har kunnat länkas till kyrkobokföringen. 
Många av dem kan följas under tiotalet år, vilket också möjlig-
gör studier av fertilitet och spädbarnsdödlighet.58 

Idag är syfilis en ovanlig sjukdom i Sverige, men i USA har 
myndigheterna börjat bekymra sig över en ökad förekomst av 
sjukdomen. Strax efter andra världskriget låg förekomsten av 
syfilis i USA på strax under 80 per 100 OOO59 Tal på 20,3 per 100 
000 oroar vårdpolitiker i Baltimore idag.60 I Norrland var sjuk-
domarna mycket vanligare 1821. Min undersökning visar före-
komsten av en svår sjukdom. Den kallades veneriska sjukdomen 
och den påkallade stora samhällsåtgärder. De patienter som 
kom till lasarettet var en okänd andel av det faktiska antalet 



sjuka. Våra siffror visar enbart minsta möjliga förekomst av 
smittan i 1800-talets Norrland. Vi har nu något mått på hur 
utbrett problemet var. 
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Recensioner 

Evert Baudou: Gustaf Hallström - ar-
keolog i världskrigens epok. (Natur och 
Kultur.) Stockholm 1997. 

Gustaf Hallström var stockholmare, 
men blev en pionjär för utforsk-
ningen av Norrlands forntid. Han 
var född 1880, och när han började 
forska i nordskandinavisk arkeolo-
gi var områdena i norr ännu ett 
slags ingenmansland både arkeolo-
giskt och på andra sätt. 

För Sveriges del var norrländsk 
arkeologi ett nästan okänt begrepp. 
En orsak var den enkla att det fanns 
få fynd. Men det var samtidigt ett av 
många uttryck för Norrlands ställ-
ning som en sent införlivad och 
glest bebyggd del av Sverige. Dess 
blomstringstid under slutet av 
1800-talet var begränsad till kust-
landet och vissa tätorter, malmboo-
men hade bara skapat fickor av väl-
stånd. 

Hallström beklagade 1920 det 
svaga intresse som arkeologerna 
hade visat för det material som trots 
allt fanns, och skrev: "Det är precis 
som om Norrland ansetts som ett 
mindervärdigt fält för forskare". 
Han visste av egen erfarenhet hur 
det var. För svenska arkeologer på 
punschpatriotismens tid låg det 
mer karriär i att gräva i Uppsala hö-

gar och spekulera om Svearikets 
uppkomst. 

Hallström var en god patriot, 
men fastnade aldrig i den fällan. 
Under hela sin aktiva tid - han dog 
1962 - ägnade han sig åt Norrlands 
förhistoria, som då låg utanför äm-
nets huvudfåra. Han använde etno-
grafiska och ekologiska synsätt som 
slagit igenom först senare. 

Hallströms resor i norr - som han 
gärna kallade "expeditioner" - gick 
också till Nordnorge, Nordfinland 
och Kolahalvön. Han dokumente-
rade dem utförligt både i skrift och, 
vilket var ovanligt på den tiden, 
med kamera. 

Det viktigaste som Hallström lät 
trycka av sina forskningsresultat 
gällde de nordeuropeiska hällrist-
ningarna. Han brydde sig aldrig om 
att disputera, men erkändes med ti-
den som den främste kännaren 
inom sitt område och blev heders-
doktor vid Uppsala universitet 
1944. 

Man kan kanske säga om Hall-
ström att de frågor han ställde var 
viktigare än de svar han gav. Ar 
1941 gjorde han t.ex. en framsynt 
plan för utforskningen av Norr-
lands forntid, med frågeställningar 
som kunde bearbetas effektivt först 
flera årtionden senare. 



Till Hallströms tidsbundna åsik-
ter hörde den att samerna skulle ha 
invandrat till sina nuvarande områ-
den söderifrån efter en lång "fim-
bulvinter". Han hade inte tillgång 
till det material som kommit fram 
senare, och som anses tyda på att 
den samiska identiteten snarare har 
utvecklats inom det nusamiska om-
rådet. Litet synd är att han aldrig 
lärde sig samiska, utan fick använ-
da tolk. 

Hallströms vetenskapliga insat-
ser och hans position inom samti-
dens svenska arkeologi står i cent-
rum för Evert Baudous nyutkomna 
biografi Gustaf Hallström - arkeo-
log i världskrigens epok (Natur och 
Kultur 1997). Den ingår i Vitter-
hetsakademiens serie "Svenska lär-
de". Baudou var professor i arkeolo-
gi vid Umeå universitet 1975-91, 
och har i Hallström en av sina 
främsta föregångare inom norr-
ländsk arkeologi. Liksom Hall-
ström är Baudou från Söder i Stock-
holm, men har kommit att forska 
om och vistas i Norrland. 

Biografin är grundlig. Fakta är 
hämtade ur ett stort material hos 
bl.a. Forskningsarkivet vid Umeå 
universitetet och Kungl. biblioteket 
i Stockholm. Baudou skildrar med 
ett respektfullt inkännande Hall-
ströms familj, uppväxt och utveck-
ling, och belyser hans särdrag som 
arkeolog. Biografin har blivit ett bi-
drag till svensk kulturhistoria, ve-

tenskapshistoria och ideologihisto-
ria. 

Gustaf Hallström och hans två 
bröder präglades i hög grad av sin 
far, en stark men hård personlighet. 
Han var barnhusbarn från Stock-
holm, men tillbringade tio år av sin 
barn- och ungdom hos en torparfa-
milj i Medelpad, och återvände se-
nare till Stockholm som folkskollä-
rare. Han överförde ett starkt intres-
se för forntiden till sina söner. Av 
dem blev den äldste, Gunnar, en 
uppburen konstnär med dragning 
åt vikingaromantik, kanske t.o.m. 
vikingamystik; den näste, Thord, 
var dålig i skolan, men en klar ledar-
begåvning som blev general i USA 
(Ivor Thord-Gray, en hjälte som 
hämtad ur dåtidens pojkböcker). 
Den yngste var Gustaf, som i sin 
forskning förde vidare det Norr-
landsintresse han fått från fadern. 

Politiskt var familjen konservativ, 
som det tycks rätt långt högerut. 30-
talet blir då en känslig period. Den 
läsare som har fattat sympati för 
Hallström vill ju inte att denne skall 
kantra över mot nazismen. Men det 
ser oroväckande ut, när han 1937 är 
med i ett upprop om att bilda en 
riksförening för svensk-tyskt sam-
förstånd. Hallström ville alltså kny-
ta Sverige närmare samman med 
Tyskland vid en tidpunkt då Hitler 
redan suttit vid makten i flera år. 

Oron dämpas av uppgiften att 
Hallström omedelbart efter den tys-



ka ockupationen av Norge i april 
1940 skrev ett upprop till förmån för 
en svensk frivilligkår i Norge, på 
samma sätt som en svensk frivillig-
kår hade satts upp för Finland 1918 
och 1939 (Hallström hade själv vid 
båda tillfällena varit aktiv för en så-
dan kår). Han skickade uppropet 
till ett par stockholmstidningar, 
som visserligen inte tog in det. Han 
skrev bl.a.: "Undertecknad bekän-
ner sig ärligt ha varit tyskvän och att 
mina sympatier i den riktningen 
inte helt slocknat. Men jag hyser 
ingen som helst tvekan om hur det 
skall handlas, när tyskarna med 
våld och bombardemang kräva 
norsk underkastelse. Det är ett 
mord, som begås". 

Att dessa ord inte bara var stun-
dens barn framgår av Hallströms 
senare aktivitet under kriget. Vid 
flera tillfällen besökte han Norge 
och Finland i föregivet arkeologiskt 
syfte, men i själva verket med upp-
drag som svensk spion. För att inte 
väcka misstankar spelade han rol-
len av lätt förvirrad akademiker. En 
finländsk officer greps vid ett tillfäl-
le av misstänksamhet mot Hall-
ströms vetgirighet, som han be-
skrev som "något vittomfattande". 

Det är ett inslag i Hallströms liv 
som blir känt först genom Baudous 
bok. Att Hallströms vetenskapliga 
insats var betydande var däremot 
känt förut. Men Baudou ger med sin 
biografi den första helhetsbilden av 

pionjären Hallström både som per-
son och som forskare. 

Boken innehåller ett rikt material 
kring personer och företeelser i 
Hallströms omgivning, så rikt att 
man anar flera böcker bakom den-
na. Gustafs bröder skulle t.ex. kun-
na biograferas, liksom Baudous äm-
neskolleger Oscar Montelius och Si-
gurd Curman; de två senare är vik-
tiga gestalter i svensk och delvis 
även internationell arkeologi. Kan-
ske har Baudou flera vetenskapliga 
biografier under förberedande. 

Eller kanske är det inget mindre 
än arkeologins historia, sedd ur ve-
tenskapligt men också ur sociolo-
giskt och ideologiskt perspektiv, 
som nu står i tur för Baudou. Med 
sin innehållsrika bok om Gustaf 
Hallström har han i varje fall visat 
att den biografiska aspekten fortfa-
rande är viktig inom vetenskapshis-
torien. 

Erik Carlcjuist 

Nordens garnisonsstäder. Slutrapport 
från ett forskningsprojekt. Redaktör: 
Gunnar Artéus. Försvarshögskolans 
Acta B 4. Probus Stockholm 1997. 

Sedan 1984 har det funnits ett pro-
jekt om den nordiska garnisonssta-
den. Det har genomförts med mini-



mal organisation och budget och 
samordnats av den kände militär-
historikern docent Gunnar Artéus 
vid Försvarshögskolan i Stockholm. 
Fyra "problemfält" har stått i fokus 
inom projektet: garnisonsstaden 
som fysisk miljö och symbolvärld, 
garnisonsstaden som social, kultu-
rell och politisk miljö, garnisoner, 
kommunekonomi och lokalt nä-
ringsliv samt garnisonsstäder och 
urbaniseringsprocess. Projektet ut-
gör förvisso ett värdefullt bidrag till 
den nordiska urbaniseringens typo-
logi. 

I den här anmälda slutrapporten 
som redigerats av Artéus samman-
fattas några av de resultat, som mer 
utförligt diskuterats i ett 20-tal 
tryckta rapporter samtidigt som 
några av de tematiska linjerna inom 
projektet renodlas. 

Antologins längsta och kvantita-
tivt mest underbyggda studie ut-
görs av rapporten om den danska 
garnisonsstaden för vilken Odense-
historikern Hans Christian Johan-
sen, pionjär inom modern dansk 
historisk demografi, burit huvud-
ansvaret. Köpenhamn blev gräns-
stad 1660 och därmed också Dan-
marks största garnisonsstad dit hu-
vuddelen av här och flotta förlades. 
Under 1900-talets början flyttades 
de danska garnisonerna bort från de 
invasionskänsliga kusterna där fi-
enden lätt kunde störa mobilise-
ringen. Den besvärande belastning 

som inkvarteringarna utgjort för be-
folkningen i de små danska köpstä-
derna sedan 1700-talet minskade 
samtidigt. 

Det svenska försvaret var som be-
kant länge knutet till jorden och 
landsbygden genom indelningsver-
ket. I vissa städer, t.ex. Vaxholm och 
Karlskrona, var dock den militära 
närvaron högst påtaglig även i äldre 
tid. Lars Nilsson, professor i stads-
historia i Stockholm, visar att för-
svaret under perioden 1880 till 1920 
"urbaniserades". En tredjedel av 
alla städer utrustades nu med garni-
soner. Men relativt sett kom allt fär-
re stadsbor att sysselsättas inom för-
svaret. Garnisonernas förmåga att 
alstra lokal tillväxt var begränsad. 
Dynamiken inom stadsnäringarna 
låg på andra håll. 

Regementsindragningar har ju 
på sista tiden drabbat städer som 
Umeå och Östersund. Nilsson för-
ser debatten med bränsle genom att 
hävda att nedläggningar kan vara 
av godo. Det militära beroendet kan 
permanenta förlegade strukturer 
och hindra alternativ markanvänd-
ning och etablering av nya bran-
scher. 

Stockholmsetnologen Mats Hell-
spong ger i en snabbskiss ett socialt 
och kulturellt perspektiv på den 
svenska garnisonsstaden. Den mili-
tära "atmosfären" med bl.a. många 
och välfyllda soldatkaféer har för-
svunnit. Det som inte sticker i ögo-



nen irriterar inte heller. Den social-
demokratiska lokalpressen intog en 
kritisk och antimilitaristisk hållning 
till militären i Sollefteå under 1920-
talet och i all synnerhet i samband 
med ådalshändelserna 1931. När 
nedläggningen 1991 var hotande 
nära slogs man för arbetstillfällen 
och skattekronor och försvarade in-
fanteriregementet. 

Soldatidealet har förändrats un-
der 1900-talet. Stilfulla uniformer 
med revärer och klingande spel har 
ersatts av en sorts fältgrön asketisk 
"ramboism". I en av antologins in-
tressantaste uppsatser visar konst-
vetaren Mats Ahnlund i Umeå till-
sammans med personalchefen vid 
Statens försvarshistoriska museer, 
Thomas Roth, hur den militära arki-
tekturen genomgått motsvarande 
förändring. Den har "civiliserats". 
Idag byggs inte väldiga kaserner 
utan byggnader med sporthallar, 
bibliotek och hobbylokaler, som 
inte nämnvärt skiljer sig från andra 
offentliga byggnader som skolor 
och vårdinstitutioner. Parallellite-
ten i denna utveckling får dock inte 
överdrivas. Även skolor och vård-
anstalter hade ofta en kasernliknan-
de arkitektur i äldre tid. 

Lars-Göran Tedebrand 

Eric Sjöqvist: Det röda Ådalen växer 
fram, (ABF Mellannorrland och 
Folkrörelsearkivet i Västernorr-
land). Härnösand 1996. 

Dödsskotten i Ådalen den 14 maj 
1931 är den svartaste händelsen i 
svensk 1900-talshistoria. De utgör 
den traumatiska kulmen på 1920-ta-
lets låsta inrikespolitik och tröstlösa 
ökenvandring i arbetslöshetsfrå-
gan. Ådalshändelserna öppnade 
paradoxalt nog vägen för klasskam-
pens avtoning, krisuppgörelsen 
1933 och de senare samförstånden i 
folkhemsbygget och på arbets-
marknaden. Monumentet i Lunde 
står därför lyckligtvis inte som en 
symbol för något typiskt under 
svenskt 1900-tal utan för hur Fat-
tigsveriges vägs ände såg ut. 

Ådalen 31, så initierat och ömsint 
skildrat av Birger Norman, och så 
vackert filmat, alltför vackert tyckte 
en del kritiker, av Bo Widerberg, har 
egentligen aldrig fått någon seriös 
historisk behandling. Vi har Ådals-
kommissionens stora rapport men 
knappast mycket mer. Förre rektorn 
vid Hola folkhögskola Eric Sjöqvist, 
har emellertid ägnat många års 
forskarmöda åt förspelet till händel-
serna, dvs. den speciella politiska 
kultur som växte fram i Ådalen i 
början av 1900-talet. Forskningarna 
ingår i projektet "Folkrörelsernas 
ådal". År 1993 gav Sjöqvist ut ett ar-
bete om Sandökravallerna 1907 och 



den följs nu av den här anmälda bo-
ken, som beskriver hur arbetarrö-
relsen i Ådalen utvecklades från 
1907 års radikalism till 1917 års 
vänstersocialism. Den tidigare 
skriften behandlade även väckelse-
och nykterhetsrörelsen men intres-
set fokuseras alltså här på arbetarrö-
relsen. 

Lokal politisk kultur är ett stort 
ämne inom främst amerikansk 
statsvetenskap och sociologi. 
Sjöqvist har självfallet inte denna 
forsknings metodiska och teoretis-
ka ambitioner. Med hjälp av proto-
koll, matriklar, tidningar och valsta-
tistik tecknar han emellertid en hel-
hetsbild, som måste sägas vara ett 
värdefullt bidrag till svensk och 
norrländsk 1900-talshistoria. 

Den gängse bilden av Ådalen har 
två sidor. Å ena sidan Pelle Molins 
romantiska och mytomspunna övre 
ådal kring Ådalsliden, å andra si-
dan den nedre ådalen, industriåda-
len, i socknarna Ytterlännäs, Gud-
mundrå (Kramfors), Bjärtrå och 
Nora. Det är industriådalen som är 
Sjöqvists undersökningsområde. 
Bilden av denna är dock långt ifrån 
enhetlig. Kronofogden Ekelund 
menade i sin femårsberättelse år 
1900 att den snabba industrialise-
ringen, Gudmundrå ökade sin be-
folkning från 4 000 till 10 000 mellan 
1880 och 1910, skedde under lugna 
förhållanden. Han talar bl.a. om 
"det ömsesidiga förtroende, som 

här råder emellan storindustrin och 
befolkningen och som är ett mäktigt 
stöd för bådadera och ej minst för 
det allmänna bästa". August Palm 
fann enligt egen utsago mest bara 
"undrande" och inga "spörjande" 
åhörare vid ett tidigt besök 1886. 

Den gamla bruksandan skall allt-
så ha levt kvar bland den bofasta 
småbonde- och torparbefolkningen 
men störts av "samhällsomstörta-
re" bland de inflyttade arbetarna. 
Ekelund ondgör sig över att "de ar-
betande klassernas sjelfsvåld och 
öfvermod [har] sträckt sin förledan-
de inverkan äfven till dessa trakter 
och der mött ofta alltför villiga an-
hängare". I en artikel i den konser-
vativa Härnösandsposten i novem-
ber 1907 med rubriken "Ohyfsning-
en bland arbetarungdomen" skrev 
en pastor Sandin: "Ingen med va-
ken blick för våra ådalsförhållan-
den skall väl undgå finna att den 
socialistiska agitationen och de so-
cialistiska arbetareorganisationer-
na varit den förnämsta orsaken till 
ungdomens förvildning och ohyfs-
ning". Det röda Ådalen var på väg 
att formeras och det etablerade sam-
hället förfasade sig. 

1900-talets två första årtionden är 
en orolig tid i svensk inrikespolitik. 
Amaltheadåd, storstrejk, försvars-
och rösträttsstrider. Storstrejken 
1909 blev ett nederlag för den orga-
niserade arbetarrörelsen. De latenta 
motsättningarna i samhället levde 



emellertid i hög grad kvar och däm-
pades bara tillfälligt av världskri-
get. Under krigets slutskede föll 
furstehusen och den gamla sam-
hällsordningen samman som kort-
hus ute i Europa. Inte bara i Ryss-
land utbröt det revolution utan ock-
så på flera håll i Centraleuropa. I 
Bayern och Ungern utropades sov-
jetrepubliker. Vårt grannland Fin-
land skakades av ett blodigt inbör-
deskrig, folkpsykologiskt skildrat 
på ett lysande sätt av Väinö Linna i 
dennes stora romanserie. 

Även i Sverige stod det 1917-18 
och vägde mellan revolt eller re-
form. Den senare linjen vann som 
bekant, främst kanske på grund av 
Hjalmar Brantings, LO-ledningens 
och den socialdemokratiska parti-
majoritetens återhållande och refor-
mistiska inställning. Sverige sakna-
de också en "torparfråga" av den 
finskas inflammerade dimensioner. 

De radikala stämningarna inom 
arbetarrörelsen var aldrig så uttala-
de som i Ådalen. Det började med 
strejkbryteriet och kravallerna i 
Sandö 1907 med åtföljande fängel-
sedomar då familjen Kempe, repre-
sentanter för den gamla brukspatri-
arkalismen, stod mot det nybildade 
sågverksfacket och de socialdemo-
kratiska ungdomsklubbisterna un-
derstödda av bl.a. agitatorn Kata 
Dalström. Det var nu man började 
tala om "det oroliga Ådalen" i 
Stockholmspressen. Begreppet "det 

röda Ådalen" myntades först något 
senare. 

Linjen från 1907 års radikalism 
till 1917 års vänstersocialism är 
obruten och klar. Arbetarna och 
småbönderna, som tidigare stött 
Norrlandsfrisinnet, strömmade 
snabbt över till socialdemokratin. 
Sågverksägarnas oförsonliga håll-
ning i föreningsrättsfrågorna och 
den hårda samhällsrepressionen 
mot "sandömännen" Albert Sundin 
och bröderna Fritz och Henning 
Ståhl, förklarar i mycket denna 
strömkantring. Vid 1911 års val fick 
socialdemokraterna 42 % av röster-
na i Gudmundrå och passerade där-
med liberalerna, huvudkonkurren-
ten om arbetarväljarna. Ännu bättre 
gick det vid höstvalet 1914 då soci-
aldemokraterna samlade 58 % av 
valmännen. 

Som Sjöqvist påpekar var social-
demokratins snabba genombrott 
ännu tydligare i bruks- och skogs-
socknen Graninge där man redan 
1911 fick 75 % av rösterna. Småbön-
der och bruksarrendatorer kände 
sig pressade av bolagen och sökte 
sig vänsterut. Norrlands Skogs- och 
Lantarbetarförbund, som 1907 
grundade tidningen Nya Norrland 
i Härnösand, samlade många små-
bönder. Bondeförbundet fanns 
ännu inte för de landsbygdsväljare 
som reagerade mot "bolagsväldet". 

När Sveriges vänstersocialistiska 
parti bildades i maj 1917 var det 



självklart att Ångermanlands soci-
aldemokratiska partidistrikt skulle 
gå med i det nya partiet. Ådalen var 
tillfälligt förlorat för SAP. Pådrivan-
de var distriktets starke man, chef-
redaktören för Nya Norrland, Ivar 
Vennerström. För Vennerström och 
hans valmän var jordfrågorna lika 
viktiga som arbetarfrågorna. Det är 
Sjöqvists förtjänst att ha lyft fram 
särdragen i den lokala populism, 
som växte fram i Ådalen på 1910-ta-
let och som inte bara omfattades av 
sågverks- och massaarbetarna utan 
också av stora grupper av småbön-
der och torpare. Likheterna med det 
samtida västerbottensfrisinnet är 
påtagliga. Skillnaden är bara att 
ådalspopulismen var radikalare 
och 1917 fann sin hemvist i det soci-
aldemokratiska vänsterpartiet. Som 
Sjöqvist med rätta betonar var det 
lokala förhållanden och inte influ-
enser från ryska revolutionen som 
förklarar utvecklingen i Ådalen. 

Framgången för vänstersocialis-
terna blev fullständig. Vid andra-

kammarvalet 1917 fick de 62 % av 
rösterna i Gudmundrå mot 7 % för 
SAP. Partiet kom att spela en ledan-
de roll under hungerupploppen i 
Ådalen 1918, litterärt skildrade av 
Albert Viksten i nyckelromanen 
"Storm över niporna". Den mycket 
långtgående radikaliseringen i 
Ådalen 1918, då bl.a. flera s.k. arbe-
tarråd bildades, var dock kortvarig. 
Det vänstersocialistiska partiet 
splittrades. Partimajoriteten bilda-
de 1921 Sveriges kommunistiska 
parti. Partiminoriteten med Ivar 
Vennerström och därmed också ma-
joriteten av Ådalens radikala väljare 
återvände 1923 till SAP. Det kollek-
tiva minnet av Sandö 1907 och 
hungerdemonstrationerna 1918 var 
emellertid en förutsättning för den 
moraliska indignationen och mass-
aktionen i maj 1931. Ådalen 31 hör 
därför intimt samman med en lokal 
politisk kultur av stor fascination. 

Lar s-Gör an Tedebrand 
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