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LAILA ELIASSON

Dömda för barnamord

En piga skall tiga och skammen bära, 
när herrarna kommit henne alltför nära

För många år sedan berättade min pappa1 en historia som etsa
de sig fast i mitt minne och som måste ha utspelat sig någon 
gång på 1880-talet. Den handlade om en piga som tjänade på en 
gård några kilometer från byn Gammelbränna där min farfar2 
växte upp. Husbonden där pigan tjänade lär ha varit osedvan
ligt vrångsint och en dag stod pigan inte ut längre. Tidigt en 
morgon, innan gårdsfolket hade hunnit vakna, smög hon sig ut 
och letade rätt på husbondens skidor, bröt av dem och satte själv 
iväg på sina egna, bort mot Gammelbränna. Nu var saken den 
att husbonden vaknade ganska snart och upptäckte pigans till
tag. Han lyckades leta fram ett par andra skidor och satte efter 
henne i full fart. När pigan såg att husbonden tagit upp jakten 
skidade hon i panik allt vad hon förmådde, men iklädd långkjol, 
som kvinnornas dräktskick då var, tog han in på henne allt efter
som. Av en händelse fick Johan på Gammelbränna3 syn på pi
gan och hennes förföljare. Han såg också hur hon till slut föll 
ihop i snön av utmattning och insåg att hon skulle bli mer eller 
mindre ihjälslagen om husbonden hann ifatt henne. Johan 
skyndade därför till hennes undsättning, slängde upp henne på 
axeln och tog henne med hem till gården.

Vad som sedan hände kan variera från gång till gång när 
min pappa återgett berättelsen. Ibland slutar den helt enkelt 
med att pigan räddas men ibland med tillägget att den elake
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husbonden fick sig ett kok stryk av Johan för att lära sig veta 
hut. Själv är jag emellertid benägen att tro att den senare ver
sionen tillrättalagts för att tydligare framhäva hjälten i berät
telsen. Hur som helst visar den hur utsatt en piga kunde vara 
i äldre tider om hon hade oturen att hamna i "fel" familj där 
husbondens ord alltjämt var hennes lag och där hon kunde 
utnyttjas till bristningsgränsen. I värsta fall på mer än ett sätt. 
Förnäm börd och framskjuten befattning kunde ibland använ
das av männen för att utnyttja underordnade kvinnor, pigor 
och andra tjänarinnor sexuellt.4

Längre tillbaka i tiden var det ingen större skillnad mellan 
husbondfolket och underlydande. Man åt vid samma bord 
och sov i samma rum, men någon gång under 1800-talet änd
rades värderingarna. De borgerliga idealen gjorde intåg i bon
dehemmen och skapade nya levnadsmönster och större klass
skillnader. Drängarna och pigorna hänvisades till speciella 
kammare eller så flyttade husbondfolket själva in i kammaren 
och lämnade köket till pigorna.5 Den här uppdelningen av 
gårdsfolket fick naturligtvis följden att det blev lättare för 
ungdomar att träffas även nattetid, vilket medförde en större 
risk för en piga att bli oönskat gravid. I kyrkböcker och tings- 
protokoll från 1800-talet kan man därför se att det inte är sär
skilt ovanligt att drängar gjort pigor med barn. Nu kan det sä
kert variera från fall till fall huruvida båda var delaktiga i det 
som skedde eller om pigan utsattes för tvång, men följderna 
blev i regel bara kännbara för den ena parten, pigan. Med ett 
oäkta barn i magen var hon nu helt beroende av husbondfol
kets goda vilja. I bondesamhället klargjordes förhållandet 
mellan överordnad och underordnad tydligt genom "Hustav
lan" i Luthers Lilla Katekes. I den uppmanades tjänstefolket att 
"Underordnen eder edra herrar med all fruktan, icke allenast 
de goda och milda, utan även de obilliga".6 Var det nu så, att 
du som piga blev havande genom "oloflig beblandning", så 
fanns alltid en risk att bli utslängd i en verklighet där du inte
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Bild 1. Unga kvinnor på väg att mjölka, någonstans i Sorsele. Kvinnorna 
på bilden har inte något m ed nam ngivna personer i artikeln att göra. 
Västerbottens m useum .

visste var du skulle kunna få mat för dagen, eller vila för 
natten.

I Vilhelmina museums arkiv finns några gamla dokument 
som berättar om några pigors utsatthet. I det följande be
skrivs två kvinnoöden i 1800-talets Vilhelmina.

Sara Märtha Henricsdotter

Den 21 och 22 juni 1837 befinner sig Sara Märtha Henricsdotter i 
sockenstugan i Vilhelmina. Hon är fyllda 31 år, lång och mager, 
om än med en ganska grov kroppsbyggnad. Hon har kallats till 
förhör inför Asele Lappmarks Tingslag som nu ska avgöra om 
hon ska dömas för barnamord, ett brott hon anser sig vara 
oskyldig till.7
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I tingsrätten berättar Sara Märtha att hon föddes den 22 no
vember 1805 i Västra Tåsjö. Allt sedan hon lämnade hemmet 
för ungefär 13 år sedan har hon tjänat piga på olika ställen. 
Vid 18 års ålder tog hon tjänst hos sin gifta syster Catharina 
Henricsdotter i Avaträsk utanför Dorotea. Efter tre år började 
hon som piga hos nämndemannen Pehr Jonsson i samma by, 
där hon stannade lika länge. Därefter hamnade hon hos bon
den Nils Ersson i byn, där hon förblev i två år innan hon flyt
tade till sin bror Johan i Rönnäs utanför Vilhelmina. Hos sin 
bror tjänade hon också i två år innan hon fick tjänst hos Elias 
Hansson Sehlqvist i Bäsksele, där hon nu är inne på sitt tredje 
år som piga.

I tingsrätten framträder även Maria Johansdotter, frun på 
gården där Sara Märtha är i tjänst. Hon berättar att det var 
vid Andersmässtiden förra året som hon började misstänka 
att Sara Märtha var med barn. En tid senare, ungefär ett par 
veckor efter Kyndelsmässodagen, hade Sara Märtha blivit så 
stor att Maria varit helt övertygad om att så var fallet. Hon 
hade då försökt förmå Sara Märtha att bekänna sitt tillstånd 
men Sara Märtha hade omständligt nekat därtill.

I slutet av februari innevarande år hade man på gården hit
tat en till Sara Märtha "tillhörig så kallad ofvandel" vilken 
hade uppvisat tydliga märken på att hon haft mjölk i brösten. 
Husbonden hade dessutom noterat att hennes tjocka mage, 
som tidigare varit så tydlig, plötsligt var borta. Misstankarna 
om att Sara Märtha framfött ett barn gjorde att man krävde 
att hon skulle genomgå en undersökning, dels av en grannfru 
och dels av provinsialläkare Genberg. Eftersom doktor Gen
berg i sin rapport angett det vara fullkomligt säkert att Sara 
Märtha varit havande och att hon framfött ett nära fullgånget 
foster, kunde hon inte längre neka. Inför tingsrätten erkänner 
hon att hon den 25 februari framfött ett nära fullgånget gosse
barn ute i det med fähuset sammanbyggda "warmhuset" men 
att det vid födseln redan varit dött. Hon hade tagit upp det
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från golvet och betraktat det en stund, varefter hon lagt det i 
en gammal träbytta som fanns i närheten. En stund senare 
hade hon gjort upp eld i spisen i samma byggnad där hon 
"derpå laggt sitt nyssfödda barn samt efterbördan och alt 
sammans såmedelst upbränt". När hon påföljande morgon 
gått ut till ladugården hade hon, i askan efter brasan, endast 
återfunnit några små kvarvarande ben från barnet.

Eftersom barnet redan var dött vid födseln kunde Sara 
Märtha inte se att hon begått något brott när hon lade det på 
elden. När tingsrätten frågade henne om anledningen till att 
hon försökt dölja sitt havandeskap och varför hon hemlighål
lit förlossningen, lämnar Sara Märtha förklaringen att hus
bonden Sehlqvist varit elak och häftig till sinnet och att hon 
trott att han skulle bli än värre om han fått veta att hon fött 
barn.

Enligt Sara Märtha var barnets fader drängen Johan Svens
son Galant från Fatsjön, vilken då också inkallades till förhör. 
I tingsrätten erkänner Johan att han legat i samma säng som 
Sara Märtha men nekar bestämt till faderskapet.

I den dom som sedan följer finns inga förmildrande om
ständigheter. Tingsrätten anser att Sara Märtha, genom sitt 
försök att dölja graviditeten och att hon genomgått förloss
ningen i enslighet, hela tiden haft "fullt uppsåt att fostret lif- 
vet afhända". Förutom spöstraff, 24 par ris, döms hon att "en 
böndag undergå uppenbar kyrkoplikt i Wilhelmina försam
lingskyrkan samt derefter hållas i fängelse och till arbete å 
tuckthus i 2ne år".

I fångförteckningen över Västerbottens län står sedan note
rat att Sara Märtha anlänt till länsfängelset i Umeå den 6 april 
1837, där hon "afvaktar Kongl. Hofrättens utslag". Exakt ett 
halvår senare anlände Hovrättens beslut där hennes dom 
mildrats avsevärt till "24 dygns vatten och bröd samt att 
undergå himlig skrift i Vilhelmina kyrka och till samma kyrka 
böta 32 Riksdaler Banco".8
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Bild 2. U tdrag ur fångförteckningen i oktober 1837.

Den 1 februari 1838 står i fångförteckningen att Kungl. 
Maj:t fastställt Hovrättens dom. Dagen efter påbörjar Sara 
Märtha sina 24 dygn på bara vatten och bröd. Trots att hon 
avklarat sitt straff den 26 februari måste hon vänta ytterligare 
en månad på att få ett pass utskrivet från landshövdingeäm- 
betet för att kunna bege sig till hemorten igen. När den dagen 
kommer, den 24 mars 1838, har hon suttit inlåst i nästan ett år.

Vad som sedan händer Sara Märtha får vi veta genom att 
studera kyrkböckerna. Där kan vi se att hon ungefär ett år ef
ter hemkomsten, den 2 februari 1839, gifter sig med Nils Nils
son och bosätter sig med honom i Siksjönäs utanför Vilhelmi
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na.9 I juli månad samma år föder hon deras första barn, 
Nils-Eric.10 Året efter flyttar familjen till Nästansjö där de får 
ytterligare fyra barn: Catharina Brita, Johan Petter, Märta 
Lisa11 och Carl Gustaf.12 Två av barnen avled emellertid i 
unga år, Nils-Eric vid 18 års ålder och Johan Petter som inte 
ens blev ett år gammal.

I april 1872, när Sara Märtha hunnit fylla 66, blir hon änka 
och 15 år senare, den 26 februari 1887, emigrerar hon till 
Nordamerika.13

Eva Appolonia Pålsdotter

Eva Appolonia föddes i byn Tresund den 15 december 1842. 
Hennes föräldrar var bonden Pål Johansson och hans hustru 
Anna Catharina Johansdotter. Tillsammans fick de 11 barn var
av Eva Appolonia var näst äldst i syskonskaran.14

Någon gång under ungdomsåren började Eva Appolonia 
att tjäna som piga och utifrån kyrkböckerna förefaller hon pe
riodvis ha levt ett kringflackande liv. I husförhörslängderna 
under perioden 1847-1886 finns hon ibland noterad hemma 
på gården i Tresund, för att helt plötsligt försvinna en tid.

Vid 25 respektive 28 års ålder föder hon de oäkta barnen 
Paulus Albert och Hilma Christina.15 Vid 36 års ålder, när hon 
befinner sig hos torparen Jakob Olof Jakobsson i Malgovik, fö
der hon ännu en gång en oäkta dotter, närmare bestämt den 
11 juli 1879.16 Med tanke på att det är tredje gången hon 
överskridit tidens moraliska rättesnören lär hennes anseende 
och status vid det här laget ha nått bottennivåer, liksom hen
nes utsikter att försörja sig själv och ett nyfött barn. Därför be
går hon nu sin första desperata handling. Efter att ha framfött 
flickebarnet i lönndom ute i skogen lämnar hon det att dö (ett 
råd hon senare berättar att hon fått av barnafadern, Erik Pet
ter Kristoffersson i Fjällboberg). Nu hade emellertid husmo
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dern på gården, Anna Lisa Pålsdotter, länge misstänkt att Eva 
Appolonia varit havande och när hon såg henne dra till skogs 
började hon ana oråd. Hon bestämde sig därför att följa efter 
henne på avstånd. När hon så småningom vågade sig fram till 
Eva Appolonia hade hon sett att hennes fötter varit blodiga 
och hade då bett henne att följa med hem, men Eva Appolo
nia framhärdade och sade att hon skulle stanna kvar i skogen 
för att skära löv. Dessutom hade hon sagt att "Jag har en så
dan blodgång att jag inte kan vara i lag med menniskor". När 
Eva Appolonia en stund senare återvände till bostaden, smög 
sig Anna Lisa än en gång ut i skogen till den plats hon sett 
Eva Appolonia uppehålla sig. Efter en stund fann hon ett ny
fött, levande flickebarn liggande i en fördjupning i marken. 
Hon tog det med in i stugan och lade det i Eva Appolonias 
knä varpå hon sade: "Se hvad jag funnit, jag har ej trott så 
barbariskt om dig, fastän jag nog läst hvad du haft i ditt 
sinne".

Den 3 januari 1880 döms Eva Appolonia av Asele Härads
rätt till 1 års straffarbete för försök till barnamord.17 Tre dagar 
senare anländer hon till länsfängelset i Umeå. Efter tio måna
der släpps hon fri, den 6 november 1880.18 En kort tid därefter 
finns Eva Appolonia och hennes tre barn skrivna hemma på 
gården i Tresund: Paulus Albert, Hilma Christina och den 
sistfödda Emerentia Erika.19

Nästa gång jag träffat på Eva Appolonia är i ett gammalt 
protokoll från ett polisförhör hemma hos bonden Daniel Wal
lin i byn Västanbäck, daterat den 20 januari 1885.20 I Daniels 
stuga befinner sig tillförordnad länsman Rehnberg, nämnde
man Gavelin, makarna Wallin och Eva Appolonia. Anled
ningen till förhöret är att misstankar väckts om att Eva Appo
lonia ännu en gång framfött ett flickebarn som hon försökt ta 
av daga.

Enligt förhörsprotokollet har Eva Appolonia uppehållit sig 
på Vilhelmina kyrkoplats sommaren 1884, varefter hon tagit
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tjänst som arbeterska hos bonden Wallin i Västanbäck. Hos 
Wallin har hon vistats mellan den 28 oktober till den 17 de
cember samma år, varefter hon återvänt till sin far i Tresund.

Enligt Daniel Wallin hade han ganska snart efter Eva Appo
lonias ankomst noterat att hon var med barn och därför frågat 
henne om det var sant det som ryktades, att hon var havande. 
På det hade Eva Appolonia svarat att "det är märkvärdigt, 
här veta de det men ej der jag varit". Även Wallins hustru 
hade tidigt lagt märke till Eva Appolonias graviditet men fått 
lika undvikande svar som maken när hon frågat om så var 
fallet. Den senaste tiden hade hon dessutom noterat att Eva 
Appolonia inte sett ut att må bra och på morgonen den 5 de
cember visat sig mer än vanligt illamående. När fru Wallin 
fört hennes ohälsa på tal uppgav Eva Appolonia att hon led 
av en "gammal vanlig sjukdom", varefter hon snart begav sig 
till fähuset.

Femton minuter senare gick fru Wallin ut och när hon kom 
till ladugårdsporten hörde hon ett underligt ljud. Hon gick då 
in i fähuset och fann då Eva Appolonia stående krokig, vänd 
mot ladugårdsväggen och "med båda händerna famlande lik
som hon hopsamlade något på golfvet". När Eva Appolonia 
upptäckte fru Wallin inne i fähuset fattade hon plötsligt tag i 
en skovel och började skotta framför sig på golvet. Eftersom 
fru Wallin förstod att det inte stod rätt till frågade hon Eva 
Appolonia vad hon hade för sig men fick då ett otydligt svar 
liknande "jag vet ej".

Plötsligt fick fru Wallin syn på ett barn liggande på fähus
golvet, övertäckt med en blöt massa bestående av agnar, hö, 
halm och smuts. Hon bar genast in barnet i stugan där hon 
försökte förbinda navelsträngen men den var så kort avsku
ren att hon blev tvungen att "framdraga" den. Därefter för
sökte hon tvätta barnet rent, vilket inte var lätt eftersom agnar 
och strån letat sig in i barnets öron och övriga kroppsdelar. 
Dessutom hade de vassa stråna gjort huden tämligen upp
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rispad. Hon noterade även att bakre delen av barnets huvud 
var blodsprängt och frågade därför Eva Appolonia, som följt 
med in i stugan, om hon "fällt barnet i golfvet". På det svara
de Eva Appolonia att hon hade stått på knä och att hennes 
ben varit så styva att hon inte kunnat luta sig nedåt när barnet 
framföddes. Enligt fru Wallin var barnet nästan livlöst när 
hon fann det på fähusgolvet, det var bara ansiktet som visade 
någon livsfärg, och efter två dygn gav det upp andan.

När man vid förhöret frågade Eva Appolonia varför hon 
överhöljt barnet med "en sådan massa som hon gjort" och 
varför hon inte bar in det till boningshuset, kunde hon inte ge 
några direkta svar men menade att hon aldrig haft någon 
brottslig avsikt vid födslostunden. Efter förhöret blir proto
kollet uppläst och såväl makarna Wallin som Eva Appolonia 
godkänner innehållet.

Den 27 februari 1885 döms Eva Appolonia av Asele Hä
radsrätt till 1 år och 3 månaders straffarbete för vållande av 
fosters död och den 2 mars anländer hon till länsfängelset i 
Umeå.21 Hon avslutar sitt straff ganska exakt ett år senare, 
den 6 mars 1886. I folkräkningen 1890 finns hon noterad som 
"Lös piga", tillsammans med dottern Erika Emerentia22 och i 
folkräkningen 1900 står hon skriven som "Inhyseshjon".23

Den 26 oktober 1902, drygt en månad innan hon ska fylla 
60, avlider Eva Appolonia efter ett hårt jordeliv.24

Noter

1 Rune Eliasson, född den 4 maj 1930 i G am m elbränna, Volgsele. Vil- 
helminaborna -1920, Gavelin 2001.

2 Elias Eliasson, född den  5 oktober 1878 i G am m elbränna, Volgsele. 
Vilhelminaborna -1920, Gavelin 2001.

3 Johan Eliasson, född den 24 novem ber 1863 i Nyliden. Vilhelmina
borna -1920, Gavelin 2001.
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ÅKE SANDSTRÖM

Samer på Holmön förr i tiden
Vad säger den muntliga traditionen?

Hösten 2005 pågick vid Umeå tingsrätt en maratonrättegång 
om några samebyars renbetesrätt i Nordmaling.1 I samband 
med ett besök vid rättegången som åhörare den 16 och 17 no
vember blev jag genom olika vittnesmål påmind om gammal 
samisk närvaro på också andra håll längs Västerbottenskusten, 
såsom på Holmöarna.

I många år har jag fördjupat mig i Holmöns kulturhistoris
ka förhållanden. Det som särskilt intresserat mig är traktens 
ortnamn, folkmusik och sådant som rör båtar, fiske och säl- 
fångst. Insprängt bland allt detta kulturarv framträder också 
uppgifter om samer och renar på Holmön förr i tiden. När jag 
kom hem från tingsrätten de där dagarna i november 2005 be
stämde jag mig därför för att sammanställa även sådan folklo
re. Det blev i slutändan en ganska diger tablå, vari jag sedan 
också infogade berättelser om ön av några renskötare jag 
kommit i samspråk med i tingshusets foajé på rättegångsda- 
garna. Sammanställningen om samer på Holmön förr i tiden 
presenteras här under tolv avsnitt där även något litet om de
ras släktskapsförhållanden redovisas.

1.
Först ut är renskötaren Folke Renfjäll (f. 1936), Rans sameby. 
Han berättar här om sin morfar, Anders Sivert Johansson 
(f. 1870), och hans besök på Holmön med stor renhjord i början



14 Oknytt 1-2/2015

av 1900-talet. Folke Renfjälls berättelse skrev jag ned i samband 
med renbetesrättegången i Umeå tingsrätt hösten 2005.

Min morfar Anders och mormor Ulrika besökte Holmön 
med renarna åtminstone en gång. Också barnen hade 
man med sig, däribland min mor Maria (f. 1899). Morfar 
var välkänd renskötare på sin tid och ivern stod kring 
honom. Han var nog just därför nyfiken på lite mer 
udda betesområden som han kanske hört äldre rensköta
re berätta om men inte vågat pröva. Hit hörde utan tve
kan Holmön.

Maria var bara barnet då man besökte Holmön, vilket 
år det var vet jag inte, men i början av 1900-talet. Man 
hade problem med ackjorna på isen, för det var för blött 
då man skulle fara tillbaka till fastlandet. Det var vatten 
på isen. Öborna hade sagt åt morfar, att "Nu ska Anders 
skynd' sig å fara, om han vill komma i land, för i mor
gon kan det vara för sent."

Det här bör ha varit i morfars krafts dagar, för inte ger 
man sig ut till Holmön med stor renhjord och familj om 
man är oerfaren, och inte heller om man är för gammal. 
Om jag ska uppskatta mängden renar morfar ägde den 
här tiden gissar jag cirka 800, för det var väl knappast 
lönt att bege sig så långt som till kusten och sedan ut till 
Holmön med färre renar än så. Då gick man eller åkte 
skidor från fjäll till kust, och det kunde ta ända till febru
ari innan man var nere. Sedan gällde det ju att starta 
hemfärden i god tid innan menföret började på allvar.2

På den tiden hade man lappkåtan med sig, vinterkå
tan, som var gjord av tjockt tyg av vadmal. Sedan bädda
de man med flera lager granris och renskinnsfällarna på 
det. Om tillfälle gavs kunde man förstås hyra in sig i byn 
man stannade till vid, som var bekvämt för hustrun och 
barnen. Men helst ville man vara så nära renarna som
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möjligt för att slippa fara och leta, eller färdas varje dag 
fram och tillbaka till hjorden.

Det längsta jag själv varit med renarna är till Sä var, 
och ett år måste jag skjuta en ren som vi tappat invid 
Norrfjärden, varifrån färjan till Holmön går. Att man fört 
renarna till trakten av Sävar och Holmön också förr i ti
den minner många "lapp"-namn om på kartorna, exem
pelvis Lappkåtamyran ute på Holmön och annorstädes.

Om det rymt någon ren över till Holmön på senare tid 
känner jag inte till. Det skulle i så fall föra för långt att 
fara ända dit ut för att leta med hjälp av skotern. Det är 
ju nästan omöjligt att hitta en enstaka ren på ett så stort 
område som Holmöarna.

I den renskötargrupp jag tillhör och som har Sävar- 
ådalen som sitt renbetesland om vintern finns numera 
också Larssons grupp, till exempel Olle, Hilding och 
Arne. Men nu är jag själv för gammal för att orka följa 
med överallt, även om jag nog försöker hjälpa till med 
det jag klarar av. Mina barn har tagit över, både jäntan 
(Sofia) och pojken (Tomas).3

Det skulle vara trevligt att få besöka Holmön någon 
gång men då kommer jag nog utan renar.

2 .

Härefter låter jag renskötaren Olle Omma (f. 1929), Hemavan, 
återge vad hans svärmor, Anna Senobia (f. 1902), berättat om 
Holmön efter ett besök där med föräldrar och syskon i början på 
1900-talet. Skildringen anknyter i allt väsentligt till Folke Ren
fjälls ovan; det rör sig ju om samma besök på ön. Olle Ommas 
berättelse skrev jag ned i samband med hans vittnesmål vid ren- 
betesrättegången i Umeå 2005.4

Min svärmor Anna Senobia Larsson fick en vinter i barn
domen följa med sina föräldrar till Holmön. Det var en
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ovanlig upplevelse för henne och ganska säkert enda 
gången hon var där. Kanske just därför återkom hon så 
ofta till händelsen. Det bör ha varit någon gång i början 
av seklet 1900, eller åtminstone innan hon gifte sig med 
Valfrid Larsson 1927. Valfrid drunknade i Manjaure 
1936, så svärmor blev tidigt änka. Hon var sedan bosatt i 
Ammarnäs och avled 91 år gammal.

Det var Anders Sivert Johansson, eller "Anners 
Jansjn" som vi sa, som drev renhjorden ända ut till 
Holmön då det blev slut på det vanliga beteslandet. Men 
också hustrun Ulrika och barnen var med och hjälpte till. 
Makarna hade en son, Johan Andersson (f. 1896) och 
fyra döttrar: Maria, Albertina, Margareta och Anna Se- 
nobia, min svärmor. Man tillhörde nog redan då Rans 
sameby med vinterbeten också på andra håll söderut i 
Västerbotten än Sävarådalen. Hur de bodde på Holmön 
känner jag inte till men det kan ha varit i någon bond
gård eller kanske hellre bagarstuga som värmdes upp 
för tillfället. Det senare sättet att bo på var vanligt den 
här tiden då alternativet var en enkel och dragig tältkåta.

Men en dag sa Holmöborna att flyttar inte Anders Jo
hansson i morgon får han nog stanna på ön med sina re
nar. Öborna visste vad de pratade om för redan samma 
kväll skedde väderomslag. Man fick därför hals över hu
vud samla ihop renflocken och packa ihop sin utrust
ning för avfärd. Sedan bar det iväg över isen, som nu var 
sämre än då man anlände till ön. Men allt gick bra.

Nästa dag, sedan man väl satt sig i säkerhet vid Sävar- 
kusten, såg man hur isen i Västra Kvarken lossnade från 
land och började driva söderut. Och det tog inte lång tid 
förrän havet var rent.

En släkting till svärmor, renskötaren Folke Renfjäll i 
Källbäck och hennes systerson, har ännu i dag Sävaråda
len som sitt renbetesland. För honom är nog Holmöarna
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fortfarande ett lockande reservbete, ett kobje-jahke, nödår- 
sområde, som vi samer kallar det då mossan fryser fast i 
backen. Men det skulle förstås innebära stora insatser för 
Folkes grupp att fara ända dit ut, för i dag styr ekono
min mer än förr. Holmöfärjan tar dessutom bara ett tju
gotal djur åt gången och går tre-fyra gånger om dagen. 
En större färja skulle ändra på den saken.

Milda vintrar med regn och skare -  så kallade "flen- 
år" -  innebar i regel en vistelse med renarna närmare 
kusten.5 Men havsisen var sådana vintrar också dålig, 
om den överhuvudtaget låg fast. Holmön är därför säl
lan att räkna med som flenårs-område. Det måste ju vara 
kallt och bli kärnis innan man kan flytta renarna ända 
dit ut, och sedan tillbaka igen.

Helst undvek renskötaren själva kusten, för när renen 
kom dit ville den genast ut till stranden och slicka saltet 
på stenarna och landisen. Vi fick sedan ett fasligt sjå med 
att mota in dem från kusten. Det fanns också en risk att 
renarna kunde följa med något isflak som lossnade från 
land och driva ut till havs. Det tillhörde barnens uppgif
ter att hålla renen borta från havsisen. Så nog är det av 
flera skäl farligt att ta sig ända ut till Holmöarna, alltså 
inte bara på grund av isens sämre hållfasthet under mil
da vintrar utan också för att leden dit ut under normala 
vintrar ter sig alldeles för riskabel för dagens unga och 
mer resultatinriktade renskötare. Hela flocken kan gå 
förlorad och därmed leda till konkurs. Återfärden måste 
dessutom genomföras i god tid innan menföret. Och den 
dagen gäller det också att det finns föda för renen i kust
landet sedan man väl tagit sig tillbaka. Om nu inte last
bilarna står och väntar vid färjeläget förstås.
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3.
Folke Renfjälls och Olle Ommas berättelser ovan gör det moti
verat att redovisa medlemmar i renskötaren Anders Sivert Jo
hanssons familjegrupp. Många av dem återkommer dessutom i 
samband med flera avsnitt nedan. Släktforskarna Hans Wik
ström, Örnsköldsvik/Holmön, och Gunel Rönér Douhan, 
Lycksele/ Tärna, har bistått mig i redovisningen.

Anders Sivert Johansson (1870-1959), Ammarnäs, var
gift 1894 med Ulrika Kristoffersdotter (1867-1959) som
också var från Ammarnäs.6 Deras vuxna barn var:

1. Johan Andersson (1896-1980), Ammarnäs, gift 1919 
med Anna Maria Jonsdotter (f. 1898). Son: Karl ("Kal
le") Andersson (1920-2001)7

2. Maria Kristina Andersson (1899-1993), gift 1926 med 
Nils Renfjäll Bontà (1896-1949), Tärnaby. Son: Folke 
Renfjäll (f. 1936), Vindeln.

3. Anna Senobia Andersson (1902-1993), gift 1927 med 
Israel Valfrid Larsson Israelsson, Ammarnäs. Dotter: 
Gunnel Ann-Gret Israelsson (f. 1933), gift 1955 med 
Olof Omma (f. 1929/Porjus), Hemavan.

4. Ulrika Albertina Andersson (1906-2002), gift 1934 
med Nils Em. ("Manne") Nilsson (1904-1997), Am
marnäs. Son: Alf Anders Emanuelsson (f. 1942).

5. Margareta Linnea Andersson (1909-1993), gift 1931 
med Johan Valentin Jonsson (f. 1904/Grahn-1997).

4.
Också renskötaren Alf Anders Emanuelsson (f. 1942) från Am
marnäs kan berätta om Anders och Ulrika Johanssons besök 
med barn och renar på Holmön. Anders och Ulrika var Alf An
ders morföräldrar, varför också hans mor Albertina (f. 1906) var
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med. Alf Anders berättelse -  som han lämnat mig på telefon -  
kompletteras med uppgifter av honom i en artikel av Gunel Rö- 
nér Douhan (2013), om samer och renar i Umeå-trakten förr i 
tiden.

Alf Anders Emanuelsson tillhör den grupp inom Ranbyn 
som på senare år haft renar i skogarna kring Norum och 
Ivarsboda, som är Holmöns grannbyar på fastlandet.

En gång på 1910-talet hade min morfar Anders Sivert Jo
hansson och familjen varit med renarna på den så kalla
de Prästheden vid Backens kyrka ca 5-6 km väster om 
Umeå centrum men sedan flyttat vidare längre ned mot 
kusten. Elan tog vägen från Kulla till Tavlesjön -  numera 
Nydalasjön -  och vidare åt nordost mot Norum och däri
från över isen till Holmöarna. Ett rykte sa att det var 
goda betesmarker för renarna där ute och dessutom var 
det mineralrikt.

Det var vänligt folk på ön, hur bra som helst, så famil
jen blev väl bemött. Folket bakade åt dem, och gav bort 
fisk och så vidare; man var helt enkelt gästvänliga. Kan
ske tyckte öborna att det var spännande att ha så ovanli
ga gäster som lappar med renar kring byn. Det innebar 
väl ett avbrott i det gängse livet till havs.

Fram på vårvintern sa lokalbefolkningen till morfar, 
att nu ska du nog ta ihop renarna och bege dig till fast
landet medan isen bär. För det kunde ju hända att isen 
snart bröt upp och då måste renarna bli kvar på öarna 
över sommaren. Uppmaningen medförde att Anders och 
Ulrika samlade ihop sina renar och lämnade ön. Isen var 
redan försvagad och sista biten in mot fastlandet färda
des rajden med renar och ackjor i vatten som trängt upp 
under renflockens tyngd. Tre dygn efteråt for isen och 
havet låg öppet.

Att marken nära havet och ute på öarna var mineral
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rik äger nog sin riktighet. Mineralet i fråga är natrium i 
form av natriumklorid, salt, som finns i det bräckta 
havsvattnet och som vinden för in över land. När renar
na känner doften av salt söker de sig dit för att slicka på 
strandstenarna. Sommaren efter vistelsen på Holmön vi
sade det sig att hornkronorna på de renar som varit där 
var osedvanligt stora och kraftiga.

5.
Intressant nog finns en bevarad inspelning med Maria Renfjäll 
(1899-1993), en av Anders och Ulrika Johanssons döttrar, där 
hon återger minnesbilder från familjens besök på Holmön. In
spelningen är gjord av Anders Pettersson-Nåw (f. 1951), Umeå, 
med sommarbostad intill sin morfar Gottfrid Petterssons bond
gård på Holmön. Så här berättar Maria på bandet:

Vi flyttade renarna på hösten, ner mot kusten över Sorse- 
le, Blattniksele, Stensele, Amsele och så vidare, efter Vin- 
delälven, längst söderut till Vindeln -  eller Degerfors 
som vi sa -  och Rödåsel. I närheten där, i Altjärn, beläget 
intill Tavelsjö, bodde pappa om vintrarna.

En vinter, då det blev slut på det vanliga beteslandet, 
flyttade mina föräldrar ända till Holmön. Vi kom det här 
året till Amsele och där satte de väl upp en tältkåta på 
någon hed i närheten. Men där var det nästan bara bar
jord, för det hade varit töväder. Men sedan regnade det 
och frös på, så det blev skare och isbark, så renarna kom 
inte åt att äta. Det var då pappa flyttade ännu längre ned 
mot kusten och så småningom ut till Holmön.

Från vistelsen på Holmön minns jag inte annat än då 
vi skulle tillbaka över isen. För det var så mycket vatten 
på isen. Ackjorna flöt på vattnet, och då vi kom på fast
landsidan -  det var soligt väder -  då måste mamma ta
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upp bort ur ackjorna, för det var vatten i dem, och låta 
allt torka medan pappa gav renarna något att äta. Jag 
minns inget då vi flyttade vidare upp mot fjället.

Pappa tyckte det var bra på Holmön, och folket var ju 
så nyfiket att se lappar. Om det var kyrkhelg ville de 
hellre se renar; att gå i kyrkan blev inte så viktigt.

Jag vet inte hur gammal jag var men jag minns ändå 
en del. Till exempel hur Johan-bror träffade en pojke från 
Holmön. Pojken tog fram en kniv och skulle sticka ett 
stick. De resonerade på var sin sida av en haga, och de 
skulle bråka. Det torde väl ha varit en pojke från någon 
av gårdarna intill där vi bodde.

Ingen annan lapp for till Holmön, vad jag vet. Det var 
pappa som var först och som var där. Han var så duktig 
att flytta ner, till exempel ända till Degerfors och Tavelsjö 
om vintrarna.

6.

Efter att ha hört vad Maria Renfjäll berättat om flytten till Hol
mön erinrar sig Gunnar Grundström (f. 1908), Ammarnäs, vad 
Marias far, Anders Sivert Johansson, berättat för honom om 
återfärden från Holmön till fastlandet:

Det höll på att bli dramatiskt när de skulle därifrån. Fol
ket på Holmön började tala om att isen tung. Anders Si
vert visste inte att detta betydde att isen var på väg att 
bryta upp. Han räknade med att det var som på fjäll
sjöarna där isen tinar långsamt. En dag sa öborna att om 
han inte ville vara kvar på ön över sommaren så måste 
han genast ge sig iväg. Det tog lite tid att samla ihop re
narna, och innan de nådde fastlandet fick de vada i halv- 
metersdjupt vatten. Bara ett par timmar senare var havet 
öppet.8
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Närmare än så här kommer vi nog inte renskötaren Anders 
Sivert Johanssons egna ord och upplevelser av Holmön och 
Kvarkens is. I traderingen blev det likväl ett litet missförstånd 
vad gäller uppgiften att isen tung. Här avsåg nog uttrycket i 
stället isen tangn, dvs. isen tågnar, som är öbornas uttryck för 
då istäcket på havet töjer eller buktar sig för att i slutänden 
spricka upp i större eller mindre flak; ordet tagning betyder 
Tång isspricka, smal råk7. Men också uttrycket isen tynj kan ha 
hörts från ortsborna, dvs. isen tynger, som avser drivisen i 
Kvarken då den under rörelse pressas upp på annan is, ett 
grund el. dyl. och sedan formar flak på flak.

7.
Också renskötaren Birger Nilsson (f. 1949), Tärnaby, har hört be
rättelser från Holmön förr i tiden. Här nedan återger han vad 
hans mor, Alma Augusta (1907-1991), berättat om ett besök där 
tillsammans med familj och renhjord. Noteringen efter Birger 
Nilsson är gjord i Umeå tingshus under en paus i Nordmalings- 
rättegången 2005.

Min mor Alma har berättat hur hon som ung flicka fick 
följa med renarna till Holmöarna; hon var en 11-12 år 
varför det bör ha varit kring 1919. Alma var dotter till Jo
han Samuelsson och Britta Nilsdotter tillhöriga Umbyn.9 
Britta växte emellertid upp inom Sorsele och tillhörde då 
Rans sameby, och vinterbetet på Holmöarna låg inom 
deras revir varför hon bör ha varit bekant med öarna el
ler åtminstone hört talas om betet där.

Johan och Britta Samuelsson hade sex barn men alla 
var nog inte med till Holmön, förutom Alma kanske Sig
rid och någon av sönerna. Vid sådana rajder bäddades 
de yngsta ned i var sin ackja som drogs av särskilt utval
da härkar. Flockens ledarhärk, som sprang först och spå-
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rade, hade skälla om halsen.
Det vanliga var att man under vistelsen i närheten av 

en bondby hyrde in sig på någon bondgård med bagar
stuga. Men i rajden medtogs också ett tält där det bädda
des med renskinn, nästan aldrig med fårskinnsfällar som 
man ibland blev erbjudna att låna dit man kom. Fällar 
kunde ju hysa löss och blev dessutom lätt fuktiga, och 
sedan var det svårt att få dem torra. Det hände att man 
ändå tackade ja till de sängkläder som erbjöds i den ba
garstuga man fått hyra, men då bar man först u t fårskinn 
och täcken i snön så att eventuell ohyra skulle frysa ihjäl. 
Att få löss var en onödig börda för renskötaren. Hur där
emot morfar och hans familj bodde vid besöket på 
Holmön vet jag inte.

De flyttade renarna om senhösten, det här specifika 
året ända ned mot kusten söder om Umeå, t.ex. byarna 
Hörnefors och Norrbyn. Och dit följde man sin vanliga 
led längs med eller söder om Umeälven. Efter en tid vid 
kusten bestämde man sig för att försöka ta sig ut till 
Holmöarna på isen. Men då man efter någon månad 
skulle bege sig tillbaka till fastlandet blev det besvärliga
re. Det blev omslag till blidväder och isen hotade nu att 
tyngas ned eller spricka under renarna. Fyrvaktaren på 
Holmögadd,10 som var van vid förhållandena, hade ock
så insett detta och uppmanade därför morfar att skynda 
på med hemfärden:

-  Nu måste ni nog ge er iväg, för i morgon kan det 
vara för sent. Det ser ut att bli omslag i vädret och isen i 
Västerkvarken kan då lossna från stränderna och driva 
ut i Bottenhavet.

En flock på ett 50-tal härkar (oxar) sprang först, men 
då renarna kom ut på en istunga gick den av och lossna
de från land. Sprickan mellan land och isflak växte och 
renarna började driva till havs. Men fyrvaktaren hade en
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båt på stranden som han sjösatte, och genast hoppade 
han och morfar i båten och rodde ikapp isflaket. När 
man hann upp renarna på flaket fann morfar snart igen 
sin ledarhärk som han nådde med lasson. Den fastnade 
inte riktigt på härken som ändå måste ha känt den mot 
sin hals, för renen följde med då morfar försiktigt drog 
renen åt sig och ned i vattnet. Sedan sa han till fyvakta- 
ren att ro nu tillbaka in mot närmaste udde så håller jag 
härken. De övriga renarna på flaket kastade sig då i vatt
net och simmade efter.

Min mor, som var i 11-12-årsåldern, stod på land och 
såg alltsammans, och hon var förstås orolig för hur det 
skulle gå för hennes pappa och renarna. Först såg hon 
hur härkarna på flaket for runt i cirkel men hur de, se
dan ledarhärken väl hoppat i plurret, följde efter och 
började simma mot land de också. Någon risk för att en 
ren skulle sjunka var det inte, för renen flyter ganska 
högt på sin vinterpäls. Varje hårstrå är ihåligt och inne
håller luft som hjälper den att hålla sig uppe då den sim
mar. I strömt vatten blir det förstås knepigare.

Sedan renarna tagit sig i land och fått vila en stund 
gjorde man ett nytt försök att ta sig över till fastlandet 
och den här gången gick det bättre. Först begav sig mor
far iväg med en mindre del av hjorden, väl mest härkar, 
och någon kilometer efter kom mormor med resten. Vis
serligen gick en del av renarna ner sig den här gången 
också då de närmade sig stranden på landsidan, men nu 
var det så grunt och de tog sig lättare i land. Och hamna
de en draghärk på grunt vatten flöt ändå ackjan som en 
båt. Men morfar måste förstås hjälpa till att dra upp djur 
och ackja över iskanten.

Innan dagen var till ända hade man satt sig i säkerhet 
på fastlandet och kunde slå läger. Sedan återstod flytt
ningen västerut längs enklare och mer välbekanta leder
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än den osäkra havsisen. Minst 35 mil återstod emellertid 
innan man var tillbaka till sommarbetslandet som var 
trakterna ovanför Tärnaby.

8.

Också i arkeologen Gustaf Hallströms (1880-1959) uppteck
ningar från hans Norrlandsresa 1926 finns notiser om samer på 
Holmön förr i tiden. Påskveckan det året besökte han ön för att 
om möjligt därifrån ta sig över havet till Österbotten och sedan 
norrut till Tromso. Milt väder och osäkra isar tillstötte emeller
tid, vilket gjorde att expeditionen över till Finland måste skjutas 
upp och slutligen ställas in. Den utökade tiden i lag med tre på 
sin tid välkända säljägare från Holmön blev ändå lyckosam. 
Hallström tog tillfället i akt för samtal om traktens fornminnen, 
fiske, sälfångst med mera, samt även om samer och renar på ön 
förr i tiden. Noteringarna efter säljägarna finns i dag bevarade 
vid Forskningsarkivet vid Umeå universitet.

Lappar kommo någon enda gång till Holmön. De 40-åri- 
ga karlar jag har med mig minnas lappar bara en gång, 
ungefär för en 15 år sedan. Sista besöket av samer med 
renar till Holmön var 1911. Då kom en familj hit med 
7-800 renar och lågo här en månad eller mera. Familjen 
bodde ute i skogen med renarna. Varifrån lapparna kom
mit vet ingen jag frågat.

Helmer Bäckström [född 1881] minns att lappar voro 
här också en gång när han var liten. Jonas Holmgren 
[född 1840] minns lappar 5-6 gånger men kan ju missta
ga sig en eller två gånger. I alla fall är det sällsynt att lap
par komma. Det beror kanske på att västra Kvarken läg
ger sig mycket sent, ofta först i februari.

Av ortnamnen på "lapp" har jag endast hört Lapp- 
sundsögern, på västra sidan av Ängesön. holmöborna 
kallas av fastlandsborna för "holmö-lappar".
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9.
I fyrmästaren Oscar Fr. Sjöstedts (1854-1924) dagbok från 
Holmögadd åren 1887-1895, förvarad i Folkrörelsearkivet, 
Umeå, finns nästan dagliga noteringar om livet på fyrplatsen 
och i marginalen små teckningar som kompletterar dagboks- 
texten. Några samer med renar omnämns likväl inte vid fyren 
(eller de övriga Holmöarna) under dagbokens tidsperiod.

I dagboken från 23 april 1887 berättas emellertid om en ren. 
Fyrmästaren skriver: "Kom båda Åkerlundarna med Johans
sons Ren. Foro hem samma dag igen". Texten kompletteras i 
marginalen med en skiss på hornprydd ren. Vilka Åkerlundar
na (bosatta i Holmsund) och vem Johansson är blir inte tydligt 
av sammanhanget. Inte heller framgår varifrån renen kommit 
eller är på väg. Det rör sig dock knappast om en förlupen ren 
ur Anders Sivert Johanssons renhjord omtalad i flera avsnitt 
ovan. Anders Sivert var vid noteringen 1887 endast 17 år och 
ännu ogift.

10.

Hösten 1985 tillfrågades båtbyggaren, fiskaren m.m., Karl Wil
helm Edlund (1909-1991), Holmön, om vad han kunde erinra 
sig om samer och renar på ön förr i tiden. Sagesmannen, som var 
väl förtrogen med traktens kulturhistoriska förhållanden, be
rättade då följande:

Lappar och renar besökte Holmön senast någon gång 
kring 1900, så själv har jag inget minne av sådant. Min 
morfar, som var född 1871, mindes lappar med renar då 
han var i 15-20-årsåldern. Kanske uppkom namnet Lapp
kåta-myran på ett sankt område söder om byn vid detta 
tillfälle. Även namnet Lappkåta-mor ama har jag hört om 
samma område; ordet mor står för 'blötmyr med gles 
skog'. Att också ortnamnen Labbsundet / la vpp-sönn/ och
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Labbsund-ögern /lappsönn-ö 'gern/ på nordvästra Änge- 
sön skulle ha något med lappar att göra, som man kan få 
höra, tror jag inte på.

Lappfamiljen hyrde in sig i en bagarstuga då de vista
des här, lappen själv rände (skidade) efter renarna. Han 
lär ha tillverkat ett nytt skidpar åt sig då han var här. En 
sälbössa på byn kallas Lappen -  goda sälbössor hade 
namn förr i tiden. Det är en gammal sälbössa förvarad 
på Arvid Jonssons gård på Hackarsbacken. Sälbössan, 
som tidigare tillhört Kapten-Wikanders gård en bit öster 
om Jonssons, sägs ha köpts av en lapp och den gick visst 
bäst av alla sälbössor på ön. Den var märkt HFS till 
vänster invid bakskruven, minns jag.

Det fanns en lapp här en gång som var getare (krea- 
tursvaktare) åt bönderna. Men han behövde aldrig gå åt 
skogen, han fick hem korna ändå. Han hade väl nå troll
konster för sig.

De första som bosatte sig på Holmön ska ha varit tre 
fiskelappar: Håkan, Kersten och Klemmet -  därav för
klaras varför Holmöborna än i dag kan kallas Holmölap- 
par i byarna på fastlandet. Bosättningen skedde på de 
högsta punkterna i centrala byn. Namnen på deras bo
platser finns ännu kvar: Hackarsbacken, Klementsgärdan 
och Kerstebacken.

I boken Lapps and Labyrinths (2010) belyser historikern Noel 
Broadbent genom arkeologiska fynd förekomsten av säljagan- 
de och fiskande samer längs Västerbottenskusten förr i tiden. 
Han anknyter då också till bebyggelsesägnen om "fiskelap
parna" på Holmön. Huruvida öns första bebyggare var fiske- 
samer, eller i själva verket "svenskar" som tog över efter en ti
digare säsongsbetonad sjösamisk fångstkultur, kan förstås 
diskuteras. Två från början helt skilda utsagor -  en där öns 
första bosättare var "fiskelappar" och en där landtagarna i
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själva verket var nordisktalande personer från någon kustby 
på svenska fastlandet -  har då under tidens lopp förts sam
man till en bebyggelsesägen.

11.

En särskilt initierad ögonvittnesskildring av samer med renar 
på Holmön förr i tiden lämnar hemmansägaren Gottfrid Pet
tersson (1889-1989) på en bandinspelning från 1980. Den är 
gjord hemma i Gottfrids lägenhet på Böle invid Umeå, där han 
vistades om vintrarna på äldre dar. Det är hans dotterson, An
ders Pettersson-Nåw (jfr avsnitt 5), som intervjuar. Uppenbarli
gen figurerar också i Gottfrid Petterssons berättelse renskötaren 
Anders Sivert Johansson jämte hustrun Ulrika och deras barn 
tillhöriga Rans sameby.

Frun till fiskaren Fredrik Pettersson -  hon hette Klara -  
hade en syster som var gift i Ytterboda. Och Fredrik Pet
tersson råkade besöka Ytterboda då lappen var där med 
sina renar. Då frågade lappen om Fredrik trodde det 
kunde finnas renlav på Holmön.

-  Ja, sa Fredrik Pettersson. Det tror jag inte du ska be
höva fara långt efter. Det finns gott om renlaven där, sa 
han.11

Endast några dygn därefter, det var en månljus natt, 
eller kväll, sent, då gick Fredrik Pettersson ut på bron in
nan han skulle gå och lägga sig. Då fick han höra ett 
skrammel väst på Kvarken. Då tänkte han:

-  Vad är det nu för nånting? Är det vitra med sina kor 
som är i farten, eller vad stackarn är det för ett skäll- 
skrammel? Strax var lappen där med renarna, kom di
rekt in mot gården där Fredrik Petterson var, för han 
hade beskrivit för lappen var han bodde.

happen hade en piga...
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Men nu har jag visst farit fram litet för fort i berättel
sen, för pigan hade ju kommit över Kvarken dagen fö
rut, och gått upp på Strandberget. Och hon hade inte va
rit så lång stund där innan hon for tillbaka över isen till 
Ytterboda. Det var alltså därefter lappen kom, fort och 
rakt mot Holmön. Och då hade han -  förutom hustrun 
och en piga, och renarna förstås -  två ackjor som var 
översurrade, överbundna.

-  Var har du barnen då?, tyckte Fredrik Pettersson.
-  De ligger i ackjorna där.
-  De är väl döda då vid det här laget, sa Fredrik Pet

tersson.
-  Nej, nog har man det torrt och varmt där, sa lappen 

och började lösa upp ackjorna. Och där hade han två 
småflickor.

I alla fall så blev det så att han fick flytta till oss, eller 
till min morbror egentligen där jag var dräng -  och fick 
bo i bagarstugan. Och det fanns en vedbod alldeles intill 
där han fick ta ved också.

Lappen färdades några dygn med renarna och höll sig 
på självaste Holmön. Men till sist for han ut på Ängesön 
med renarna, och sedan ännu längre utöver. Till sist blev 
det den tiden då vi karlfolk flyttade ut i skärgården för 
säljakt, till en plats som vi kallar för Halögern. Och lap
pen kom dit han också, och pigan, och var där tillsam
mans med oss om nätterna, och om dagarna var de ute 
och lussade [böjde sig?], letade lav, och renarna hade det 
så bra där. På en plats som kallas för Lill-Halögern kunde 
de ha renarna i sju dygn, och de behövde aldrig fara dit, 
för så gott om renlav var det där.

Varje helg begav vi som jagade säl oss hem till byn. På 
måndagsmorgonen då vi återkom, då satt pigan på 
Lill-Halörshällan, det var en hälla där -  det är till och 
med ett sommarställe där i dag en präst har satt upp -
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där satt hon och stack, men lappen visste vi inte var han 
var. Till sist begav vi oss till Grossgrunden, och där fick 
vi se då lappen sprang på skidorna ut på Halörsbredden. 
För det var en ren som inte ville följa med som den skul
le. Men att se hur lappen for var intressant. Han hade ju 
inga stavar utan bara en käpp, försedd med björnspjutet.

-  [Intervjuaren:] Björnspjutet på?
-  Björnspjutet på, och han hade en gång tagit någon 

björn också, sa han. Han låg tillsammans med oss i Hal- 
örsbastun [dvs. Halögerns fiskestuga], så vi fick höra 
många historier. Han talade då om hur han en gång tagit 
ihjäl en björn.

Lappen hette Anders Johansson, det är inget tvivel om 
det. Och han talade om att han hade stuckit en björn en 
gång. Det gick till så att björnen hade tagit sig upp på en 
stor sten. Men då fick den dödsstöten, sa han. Av ett ren
horn hade han gjort som en skovel överst i rännstaven 
och trätt på där. Det hade han för att peta undan snön, se 
efter om det fanns någon mat där till renarna.12

På kvällen då lappen kom med renarna till Holmön, 
var det samtidigt ett bröllop i ett hus strax utmed 
Strandberget. Det var sent på kvällen, vi var där för att 
se bruden. Då fick vi höra det där skällskramlet vi också 
och blev nyfikna att gå till renarna för att se dem också. 
Men det ville inte lappen vi skulle göra. Han skulle sena
re ta hem hela hopen, på min morbrors gärda, och visa 
de som då ville komma och se dem. Och han slaktade tre 
stycken renar där också. Så man fick se hur det gick till. 
Han begagnade endast kniven och stack dem bak i örat, 
tror jag det var.

I alla fall så blev det vår, började på att tina. Det var 
ju efter våffeldagen och de blev ju kvar så länge att 
de blev tvungna att blöta upp sig innan de kom sig 
över till Sävarån. Hur det sedan fortsatte, det har jag
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inget minne av. Jag har inte reda på det heller av andra. 
En vårdag i alla fall så kom lappen med hela renho
pen, och han hade förfärligt många renar, men inte 
fick vi då reda på hur många det var. Nej, det talades det 
inte om.

Han for ju till Umeå också under tiden renarna var 
här. Och då han kom från stan hade han handlat, hade 
med sig en bleckkagge bak på ryggen i vilken han köpt 
brännvin. Min morbror hade dessförinnan bjudit honom 
på en kask, så lappen hade ju fått smaka tillsammans 
med honom. Då tänkte morbrorn, han berättade det för 
mig:

-  Då tänkte jag, då han kom med en sådan stor kagge 
bak på ryggen, att nu ska han väl bjuda mig på en sup 
också.

Men morbror fick inte smaka nånting ur kaggen!
I alla fall. På kvällen då går jag ut, och det håller på att 

bli ordentligt mörkt. Då står lappen och kastar köttet 
upp på bakstugans tak där han och familjen bodde. Det 
var ju snö på spåntaket men han snörde köttstyckena 
från de slaktade renarna dit. Då säger jag:

-  Snör du köttet upp på taket? För jag trodde han skul
le göra så för att ingen från byn skulle stjäla det.

-  Jaa, sa han. Nog har jag tänkt vakta köttet, sa han. 
För han hade ju hundar också.

Men inget brännvin fick han någonsin morbrorn min. 
Intet!

Stintorna hans var ofta tillsammans med min mamma, 
som var bosatt i närheten. Och hon fick stå för att grädda 
blodpudding åt dem också. En dag fick jag en tandbul- 
ning så jag fick värk, så mycket att jag inte kunde vara 
uti sälisen och jaga på två dagar. Tre dagar blev det, för 
jag måste fara hem till byn för den där värken. Då satt 
pigan och jag inne i bastun [fiskestugan] under första
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dagarna. Då hade hon både blodpuddingen som mam
ma hade gräddat och stekt fläsk. Jag satt invid spisen 
och vi hade veden i vrån där jag satt. Så frågade hon om 
jag ville smaka blodpuddingen. Jaa, sa jag. Tänkte väl: 
Lever du så överlever väl jag också. Och så fick jag en 
fläskbit också.

Fläskbiten var det väl inget fel på men tvi vale osten. 
Jag lotsades tugga och tugga och tugga men den föll ned 
på golvet och jag drog in det med foten in i hörnet där 
veden låg. Och det var mycket annat skrot där i vrån 
också. Hon trodde väl att jag åt upp det. Fläsket åt jag 
upp men det andra det gick inte att äta. Det var gjort på 
blod från renar.

Renfetan hade man hängt under taket där i fiskestu
gan, och där fanns ju också spindelnät och allt annat 
otäckt. Det var väl aldrig någon som rengjort där på 
många år, ja sedan stugan var byggd. Dit for de med kni
ven och skar en bit och tog till kaffet då de drack kaffe. 
Man ville ju bara spy då man såg det.13

Jag låtsades tugga, men jag grävde ned blodpudding
en med foten -  i vrån där jag satt. Det var ju så surt att 
det var ingenting likt. Vem vet hur gammalt det var, sju 
dagar gammalt, värre kanske.

Lapparna var på Holmön så länge att...
Sävarälven skulle man ju ta sig över från Ytterboda. 

Och innan man hade kommit sig över där, hade man 
blött upp sig. Så länge befann man sig på Holmön.

-  [Intervjuaren:] Vilken tid på året kom de till 
Holmön?

-  Det var alldeles strax före våffeldagen. Dagen före 
våffeldagen brukade vi flytta ut i sälfiske för att slå vi- 
karsälen och vikarkuten. Då var det ingen lapp i Hal- 
ögern eller på Ängesön. På norra delen av Holmön var 
han väl, det var ju klart. Men under den tiden färdades
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de och flyttade söderöver, och till sist var man i Hal- 
ögern där vi då var, och då fick han och pigan bo tillsam
mans med oss, ligga där om nätterna. Vi låg i Halörsbas- 
tun, som det kallades. Det är sydligast på Ängesön. Nära 
Rössgrunden och Halörsskatan, som är två uddar där. 
Men hustrun och lappbarnen var i bakustugan i byn, pi
gan och lappen var med renarna. Jäntorna hans gick och 
sprang, var fyra, fem år, nånting sådant.

Ja, morbrodern fick inte smaka något brännvin men 
som han sa: Nog torde vi väl få smaka renköttet? Nej, vi 
fick inte se det. Inte en smula fick vi se.

Aldrig heller någonsin lappen frågade, om han skulle 
bli skyldig för veden han bränt. Det gick mycket ved i 
bakstugan, för det var kallt där. Man var tvungna elda 
för att hålla sig värmen. Aldrig han brydde sig om att 
fråga om han skulle bli skyldig. Och han var inte nått 
vidare sällskap heller sa morbrorn min, då de for. Men 
säker var han ju att få smaka renköttet...

Jo, nog minns jag då lapparna var till Holmön. Det 
kan ju vara delar som jag glömt av också, men det här 
var huvudinnehållet. Och det talade lappen själv om, att 
han inte varit på något ställe förut där det hade varit så 
gott om mat till renarna som på Holmön.

Renskötaren Anders Sivert Johansson och hans familj fick 
alltså, av Gottfrid Pettersson att döma, ta in på Karin (f. 1856) 
och August Holmströms (f. 1849) bondgård belägen helt nära 
Byviken. Makarna Holmström var barnlösa varför drängen 
Gottfrid, som var bondens systerson, senare (1926) fick ta 
över gården.

Det bröllop som enligt berättelsen ägde rum "före våffelda- 
gen" (25 mars) i ett "hus strax utmed Strandberget" var föran
lett av fyrvaktaren Karl Olof Janzéns och bonddottern Emelia 
Johanssons vigsel den 9 mars 1913. Anders Sivert och Ulrika
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Johanssons "småstintor" Albertina och Margareta var då fyra 
respektive sju år gamla och, enligt Gottfrid Pettersson, ofta 
tillsammans med hans mor bosatt i ett fiskartorp alldeles i 
närheten av Holmströms bondgård.

De något äldre samebarnen Anna, Maria och Johan nämns 
inte i berättelsen men var ca 11, 14 och 17 år (jfr avsnitt 3). 
Den omtalade "pigan" har däremot inte gått att identifiera. 
Det är vidare känt att vintern 1913 på Holmön var en "nor
malvinter", dvs. varken sträng eller ovanligt mild.

12 .

Att enskilda renar gjort besök på Holmön under även senare tid 
visar följande tidningstext hämtad från Västerbottens-Kuriren 
från den 12 april 1988. Texten belyser beteendet hos en vilsen 
ren på isen invid Holmön och som råkat hamna i en flock med 
älgar.

På söndagen kunde manskapet på statsisbrytaren Frej 
sikta en lite udda skara ur det norrländska djurriket. An
förda av en ren kom sju älgar strosande på isen mellan 
fastlandet och Holmön. Och var än renen gick följde 
älgarna med.

Isbrytaren Frej ligger just nu och håller farleden mel
lan fastlandet och Holmön fri för sjöfart. På söndagens 
morgon kunde vakthavande på Frej vila ögonen på en 
grupp älgar anförda av en utmattad ren. Djursällskapet 
kom från fastlandet och gick i riktning mot Holmön. Och 
var än renen gick följde älgarna med, berättar värnplikti
ge Conny Pettersson på isbrytaren.

-  Vid middagstid lade sig renen och älgarna ned för 
att vila. Senare under eftermiddagen fick de sällskap av 
ytterligare 15 älgar ute på isen.

Till fromma för läsekretsen passade Conny på att för
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eviga den lite ovanliga anblicken av den renledda älg
hjorden. Framåt kvällskvisten skildes älgarna och renen 
åt. Medan älgarna sakta travade bort mot fastlandet fort
satte den utvilade renen sin färd mot Holmön.14

Bland renskötare med anknytning till Ranbyn och Ammar- 
näs finns ganska säkert än fler berättelser att åberopa i frågan 
om deras besök med renar på Holmön förr i tiden. Minnet av 
en äldre samisk besöksnäring på ön har emellertid bland 
öborna själva sedan länge slocknat. De ovan redovisade upp
gifterna efter äldre Holmöbor är därför vad vi har att räkna 
med, och som på samma gång belyser det stora värdet av re
dan gjorda intervjuer bevarade i våra folkminnesarkiv.

Efter många års bemödanden att få Trafikverket sätta in en 
ny färja på leden ut till Holmön ser öbornas kamp äntligen ut 
att förverkligas. För en tid sedan (januari 2014) meddelade 
färjeledens huvudm an att man nu avser att byta ut den gamla 
färjan Helena Elisabeth från 1982 mot en betydligt större och 
säkrare. Därmed möjliggörs transporter av inte bara fler rese
närer utan också en 5-6 personbilar per tur och vid behov en 
turistbuss eller större lastbil. Den nya färjan medför således 
också att renskötare i Rans sameby kan återvända med sina 
renar till det annars så svåråtkomliga renbeteslandet ute i ha
vet. "Och renlaven tror jag inte man ska behöva fara långt ef
ter på Holmön", för att citera en av ortsborna ovan. Det lär ju 
finnas gott om den varan på Holmöarna.

Noter

1 De lagsökta sam ebyarna var Ran, Vapsten och Ubmejen Tijelddie 
(Umbyn). Renbetesmålet togs därefter till H ovrätten och slutligen 
Högsta dom stolen och resulterade i alla tre instanser till sam ernas 
fördel (Andersson 2014).
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2 O rdet menföre, och förfall, avser i skärgården ett väderläge när snöfö- 
ret är så dåligt att färd på skidor, spark m.m. omöjliggörs, och att 
havsisen varken bär eller brister.

3 Reportageserien Samernas åtta årstider (2010) skildrar familjen Folke 
Renfjälls (och hans dotter Sofias) liv som renskötare, Ranbyn.

4 Cirka 1990 sände Sveriges Radio en intervju m ed A nna Senobia 
Larsson (1902-1993), A m m arnäs. Där berättade hon om besöket 
m ed föräldrar, syskon och renar på Holmön. Inspelningen har inte 
kunnat spåras.

5 Pehr Stenberg (1804) förklarar subst. flen, isflen som  1) "is, swallis, 
det är sådan is, som lägger sig hw arftals, där w attnet m edelst käll
drag silar sig fram  u tu r jorden", och 2) "sådan ishalka, som är på 
m arken efter regn på hösten." Folke Renfjäll översätter flen  som 'is
bark på m arken', flenföre n. som 'ishalka'.

6 A nders Siverts far var renskötaren Johan M årtensson (f. 1836), Am 
marnäs. Ulrika var dotter till Kristoffer Abraham sson (1822-1891) 
och Maja Stina (1824-1891), A m m arnäs, vilkas öden och sedan tra
giska död tillsam m ans m an kan läsa om i Sameland i förvandling  
(1986), s. 52 f. och 187. I sam m a bok berättar A nders och Ulrikas 
dotter, M aria Renfjäll (f. 1899), folkm innen från Ammarnäs.

7 Karl A nderssons son är Karl-Åke A ndersson (f. 1948) och sonson 
M agnus A ndersson (f. 1975), Rusksele, alla tre renskötare inom 
Rans sameby m ed renbetesrätt på bl.a. Flolmöarna.

8 G unnar G rundström s (1908-1977) m innesbild har jag häm tat från 
A m m ar näsbygdens historia (2008), s. 150. Också här (jfr not 6) före
kom m er Maria Renfjäll m ed m innen.

9 Almas föräldrar var alltså Johan A ndreas Samuelsson (1865-1937), 
Tärna, och Britta M aria N ilsdotter (1865/Sorsele-1933). Alma var 
sedan 1929 gift m ed Johan Gottfrid Nilsson (1903-1965).

10 Väl m er rim ligt här Berguddens fyrplats (1896-) belägen på västra 
kanten av Holmön. A tt en större renhjord passerat H olm ögadds fyr
plats på 1910-talet eller senare har inte gått att bekräfta av fyrvakta- 
re och deras dagböcker.

11 Fredrik Pettersson (1854-1936), H olm ön, var gift m ed Klara M agda
lena Ö gren (1856-1931). H on hade en syster, Maria Charlotta 
(f. 1858), gift 1883 m ed N. J. Johansson (f. 1846) i Ytterboda, väl där
av Fredrik Petterssons besök i Ytterboda någon dag innan sam efa
miljens ankom st till Holmön.

12 Till sina barns och barnbarns besvikelse sålde A nders Sivert Johans
son (f. 1870) m ed tiden sin spjutstav till en "turist". Staven bar m är
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ken efter vargtänder (DAUM 4306, s. 59).
13 Renfettet, renfetan, som sitter på ryggen och m agen på renen, har an

vänts för sitt höga näringsvärde; den är rik på  järn, Om ega 3-fett 
och B-vitamin. Extra arom atisk blir renfetan om den lagras några 
m ånader, enligt Smaka på Såpmi (2014), s. 16.

14 Sommaren 2014 fick jag själv från m in roddbåt skåda en kvarbliven 
ren på Holmöarna. M ajestätiskt iakttog den m ig från ett av skären 
vid H olm ögadds fyrplats.
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H olm ön påsken 1926. Gustaf H allström s handskriftsam ling (7a, volym 
Dl:15), Forskningsarkivet vid Umeå universitet.
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Umeå.

Oscar Fr. Sjöstedts dagbok från H olm ögadd 1887-1895, Folkrörelsearki
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Sandström , Åke, 1998. Holmöns båtmuseum. (Sevärt i Västerbottens län 11.) 
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PETER FRÄNDÉN

Organisationen Arbetets Frihet 
1923-2000

I det följande sam m anfattar författaren Peter Frändén sin bok Bo- 
lagslakej eller frihetsrörelse? Organisationen Arbetets Frihet 1923-2000 
(2013) som recenseras i detta num m er av O knytt. I boken (s. 94-99) 
finns en om fattande och delvis kom m enterad käll- och litteratur
förteckning.

Susanne Haugen, redaktör

Söndagen den 21 januari 1923 var det liv och rörelse i Bräcke sta
tionssamhälle i östra Jämtland. "Vägarna i samhället var svarta 
av folk, Något var i görningen, det låg irritation i luften", skrev 
journalisten Per Nilsson Tannér som var på plats som reporter 
för Jämtlands Tidning och fortsatte "här fanns många skärkinda- 
de herremän med benlindor och gott hull. Men också beniga 
skogsarbetartyper med eld i blicken". Efter ett stormigt möte 
hade man bildat den på sin tid kända och omstridda 
blockad-/strejkbrytarföreningen Arbetets Frihet (AF) som blev 
Sveriges största och mest långlivade organisation i sitt slag, ja, 
den fanns kvar ända till år 2000.

Tack vare avlägset släktskap med organisationens första 
ordförande har jag fått tillgång till AF:s arkiv. I min artikel 
lägger jag tyngdpunkten på tiden 1923-1940 då AF spelade en 
inte obetydlig roll inom delar av svensk arbetsmarknad. 
Först, en beskrivning av dåtidens skogsarbete som behövs för 
att förstå skeendet.
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Skogsarbetet -  skogens arbetare

Fram till början av 1800-talet hade den svenska skogen begrän
sat värde. I Lappländska resan (1732) skrev Carl von Linné att 
"Skogen stod full av tallar, helt fåfäng, ty ingen gör hus av ho
nom och av ingen äts han..." Historikern Per Eliasson skrev 1997 
att "Den situation vi har idag där virkesproducerande skog är 
den självklara användningen [...] är ganska ny och i ett längre 
tidsperspektiv unik".

Kring år 1800 skedde en förändring. Befolkningen ökade 
och nya byar tillkom i Norrlands inland. Man började utnyttja 
skogen till tjärbränning, kransågning av bjälkar m.m.

Vid mitten av 1800-talet fick den norrländska sågverksin
dustrin sitt genombrott. Ar 1849 anlades den första ångsågen 
i Tunadal, strax norr om Sundsvall. Fram till 1900 anlades 108 
ångsågar längs kuststräckan mellan Härnösand och Sunds
vall. Mellan 1850 och 1900 tiodubblades Sveriges trävaruex
port. Världskapitalismen i form av sågverk längs kusten möt
te det glest befolkade Norrland.

Helt avgörande för expansionen var utvecklingen av flottle
der som gjorde inlandets timmer tillgängligt. Flottningsföre- 
ningar bildades, vilka satsade stora summor på flottningsrän- 
nor, bommar längs stränder, upprensning av åar och älvar 
m.m. Som mest fanns 33000 kilometer flottleder i landet.

Under Sveriges första industrialiseringsperiod fram till 
1870-talet var sågverksindustrin det mest expansiva inslaget 
och därigenom en viktig faktor för landets snabba omvand
ling från jordbrukssamhälle till industrination.

För att säkerställa råvaruförsörjningen förvärvade sågverks
industrin under drygt 50 år stora skogsområden. Sågverks
ägarnas agerande kan indelas i tre faser, först försäkrade man 
sig om rätten till stränder och vattendrag, därefter förvärva
des avverkningsrätter och slutligen köpte de skogsfastigheter 
med full äganderätt. Kulmen nåddes 1885-1900. Bolagsköpen
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resulterade i en stor värdestegring som dock inte motsvarades 
av de värden som så småningom utvanns av skogsbolagen. 
Det finns många historier om hur bönder lurades att sälja till 
alltför låga priser. Från 1906 var ägarförhållandena i skogen 
stabila under många år med, i landet som helhet, ungefär 
50 % ägt av enskilda medan det allmänna och bolagen ägde 
vardera 25%.

Skogsarbetet bedrevs vid denna tid under vinterhalvåret. 
Man behövde snö för transporten av timmer. Under vintern 
kunde också många bönder delta som arbetskraft. Arbetet u t
fördes med mycket primitiv utrustning. Från början skedde 
allt arbete, inklusive fällning och barkning, med yxa för att 
från ca 1900 kompletteras med barkspade och den upp till två 
meter långa stocksågen. Arbetet utfördes ofta i sträng kyla 
och tidvis i djup snö och halvmörker. Det avverkade timret 
kördes med häst och släde till sjöar där det uppmättes och 
blev liggande till dess isen tinat och flottningen kunde börja. 
Någon har jämfört skogsarbetarnas arbetsinsats med att dag
ligen prestera motsvarande ett maratonlopp. Det dagliga ka
loribehovet för en skogsarbetare har uppskattats till 8000.

Under drivningen, som varade ca 15-20 veckor, bodde sko
gens arbetare i primitiva kojor, ofta med jordgolv och öppen 
eld som enda uppvärmningskälla. Röken letade sig ut genom 
eldhål i taket, varför värmen snabbt försvann när elden falnat.

Skogsbolagen organiserade vid denna tid sina avverkning
ar genom ett system med entreprenader. När ett skogsbolag 
skulle avverka ett område delades det upp i mindre skiften 
som utbjöds på auktion till lägstbjudande. Entreprenören åtog 
sig såväl avverkning som framforsling av timret till flottled. 
Som regel var entreprenören en hästägande bonde, vilken an
ställde lämpligt antal medhjälpare för själva avverkningsarbe- 
tet. De anställda kunde vara "husfolk", andra bönder eller sä- 
songsanställda skogsarbetare.

Genom entreprenadmodellen överläts allt ansvar och risk-
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Bild 1. Flottning vid Svedje, Håsjö socken. På bilden H ugo Nilsson, Felix 
Kroon, M agnus N äslin och Nils Jonas Näslin. Foto: M agnus Nilsson. (Ur 
Frändén s. 21.)

tagande till bönderna/entreprenörer. Skogens arbetare splitt
rades inbördes. Lönebildningen blev en produkt av konkur
rensen om arbetstillfällen först inom gruppen entreprenörer 
vid budgivningen därefter mellan entreprenörer och huggare 
samt, vid överskott av arbetskraft, inom gruppen huggare.

Flottningsarbetet fungerade på liknande sätt. Flottnings- 
föreningarna utbjöd flottningsarbete på viss sträcka och lägst- 
bjudande entreprenör åtog sig flottningen och anställde lämp
ligt antal flottare.

Från 1900-talets första decennier finns många beskrivningar 
av de komplicerade och svåra förhållanden som gällde för de 
bönder som tog på sig entreprenader. De tog en betydande 
risk vid kontraktsskrivningen. Vid felbedömning av arbetet 
kunde en säsong ge förlust. Entreprenören skulle administre
ra drivningen, se till att mat och bostad fanns att tillgå, ordna
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uppläggsplatser och basvägar för framforslingen m.m. Kon
trakten innehöll utförliga böteskataloger för dåligt eller felak
tigt utfört arbete.

Skogsbolagen gynnades på alla sätt. De hade allt inflytande 
men inget ansvar, och de tog inga risker för drivnings- och 
flottningsarbetet. Entreprenörerna kom i en mellanställning 
med de mäktiga skogsbolagen på ena sidan och den framväx
ande skogsarbetarrörelsen på den andra.

Skogens arbetare var en heterogen grupp. Säsongsarbetet 
krävde yrkeskombinationer och därmed arbetskraft med oli
ka bakgrund: drygt 60 % var bönder/arrendatorer och knappt 
40% var arbetare. Antalet arbetande under vinterns driv- 
ningssäsong uppskattades till 200000 och flottningsarbetare 
till ca 40 000.

De skogägande bönderna hade flera roller, dels som arbets
givare vid drivningar på egen skog, dels som entreprenö
rer/körare eller huggare vid bolagens drivningar. Det var inte 
några fasta gränser utan rollerna skiftade mellan säsongerna. 
Kring 25-35% av de norrländska jordbrukarfamiljernas in
komster kom från skogsbruket.

Gruppen arbetare, nästan utan undantag huggare, var en 
mycket heterogen grupp och än mer beroende av inkomster 
från skogs- och flottningsarbete eftersom de ofta saknade fast 
sysselsättning under sommarhalvåret. Självklart var de en u t
omordentligt utsatt grupp.

Vid 1900-talets ingång var flertalet yrkesområden fackligt 
organiserade, dock ej skogsnäringen. Skogsarbetets skiftande 
och instabila arbetsformer, den rådande motsättningen mel
lan körare och huggare, säsongsarbete och geografiskt u t
spridda arbetsplatser försvårade facklig verksamhet. Till det 
kom att en stor del av skogens arbetare var bönder/hem 
mansägare, vilka ofta var främmande för de fackliga organi
sationernas politiska budskap.

Först 1916 bildades Svenska skogs- och flottningsarbetare-
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förbundet (SSFF). Organisationen hade dålig medlemsanslut
ning: 1921 hade förbundet 2705 medlemmar, 1924 ca 19000 
varefter medlemsantalet minskade till knappt 10000 i slutet 
av 1920-talet Uppgifterna kan relateras till ovan nämnda ca 
200 000 aktiva under arbetssäsongen.

Många skogsarbetare var anslutna till det syndikalistiska 
Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC), som bildats 
1910. SAC:s inriktning mot lokala avtal låg nära till hands 
inom skogsbranschen med dess många små arbetsplatser 
med skiftande arbetsvillkor. Ar 1922 hade SAC:s skogsarbe- 
tarfederation 5364 medlemmar och efterföljande år 7641. 
Otvivelaktigt var SAC en stark konkurrent till SSFF fram till 
mitten av 1930-talet

Förhållandet mellan SAC och SSFF skiftade mellan konkur
rens och samarbete. Ett grundproblem var att SAC motsatte 
sig kollektivavtal, vilket var ett av huvudmålen för SSFF. Kol
lektivavtal kunde enligt SAC vara orättvisa till följd av de 
skiftande arbetsförhållandena inom skogsarbetet.

Skogsbolagen var den helt dominerande avnämaren om än 
inte i rollen som direkt arbetsgivare. De var organiserade i 
Sågverksförbundet och genom entreprenadsystemet saknade 
de anställda skogsarbetare. När skogsdrivningar och flottning 
lagts ut på entreprenad tog de inget ansvar för löner och ar
betsförhållanden.

Uppkomsten av Arbetets Frihet

Efter krigsslutet 1918 drabbades världen, efter en kort infla- 
tionsperiod, av en deflation av dittills okänd omfattning. I Sve
rige visade det sig i prisfall och arbetslöshet. 1921 var 60000 
arbetslösa enbart inom skogsnäringen. Den därpå följande kon
junkturuppgången var varken stor eller långvarig varför det 
inom skogsnäringen rådde ett stort arbetskraftsöverskott. Det 
försvårade facklig organisering och pressade ned lönerna. Vid
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entreprenadauktionerna pressades anbuden nedåt. Mellan 
1913 och 1930 halverades skogsarbetarlönerna

Även för skogsbolagen förvärrades situationen. De hade 
inte rationaliserat tillräckligt och klämdes hårt av prisfallen 
och hårdnande konkurrens på världsmarknaden. Sågverksdö- 
den blev ett begrepp.

SSFF sammanfattade 1922 sina krav i ett tiopunktsprogram. 
Huvudkravet var att arbetspriserna skulle fastställas genom 
förhandling mellan parternas organisationer och att priset på 
körning och huggning skulle fastställas var för sig. Skogsbola
gen vägrade förhandla med hänvisning till att de saknade 
egna anställda i skogen. Med så skilda uppfattningar blev 
konflikt oundviklig, till en början på lokal nivå men senare 
mer omfattande. Mönstret var hela tiden detsamma: Arbetar
na krävde förhandling, skogsbolagen nekade och utan avtal 
blockerades arbetet. Striden vidgades och den stora skogs- 
konflikten 1922-1923 var ett faktum.

Så småningom tillsatts en förlikningskommission som i slu
tet av januari skrev att "Vid överläggningarna med arbetarnas 
representanter utröntes att dessa var benägna till avsevärda 
modifikationer. Samtliga arbetsgivarrepresentanter vägrade 
bestämt att ingå i någon som helst förhandling med arbetar
nas ombud." En kompromiss uppnåddes i februari, dock först 
efter att LO hotat med strejk inom sågverks- och massaindust
rin och ytterligare stridsåtgärder. Man enades om ett grund
avtal, men viktigare var att man fastslog att föreningsrätten 
inte fick kränkas.

Under den långdragna konflikten 1922-1923 utsträcktes 
blockaderna till att även gälla enskilda skogsägares arbete i 
egen skog. De bönder som därigenom inte kunde fullfölja 
sina kontrakt reagerade starkt. Redan i början av december 
förekom flera aktioner mot att blockaden Protestmöten anord
nades och lokala organisationer startade, vilka hade till ända
mål att tillvarata bönders intressen.
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Den 21 januari 1923 inbjöd två hemmansägare i Sösjö utan
för Bräcke till ett större protestmöte. Om bakgrunden till mö
tet skriver den ene inbjudaren att han och hans familj utsatts 
för hot och trakasserier då de fullföljde sina avverkningskon- 
trakt. "Att arbeta hade före denna tid ansetts vara varje indi
vids skyldighet och heder men icke ett brott som skulle hårt 
bestraffas". De 400 som mött upp protesterade mot att "bön
derna dragits in och ej fick köra timmer från sin egen skog" 
och att "SSFF som omfattade c:a 4 % av de i skogs- och flott- 
ningsarbeten sysselsatta toge sig för att blockera de övriga." 
Man efterlyste ett forum dit framförallt körare kunde vända 
sig. En interimsstyrelse valdes som skulle bilda en länsöver- 
gripande organisation. Vid ett möte i Östersund den 3 februa
ri skedde det formella bildandet av Jämtlands Läns Förbund 
för Arbetets Frihet.

När arbetssäsongen var slut avtog, naturligt nog, aktivite
ten inom den nybildade organisationen men inför säsongen 
1923-1924 bildades den 3 november en riksorganisation Cen
tralförbundet för Arbetets Frihet.

Otvivelaktigt fanns det många som under konflikten 1922- 
1923 ställde sig kritiska till SSFF:s blockad av böndernas av
verkning på egen skog. Allt talar för att de lokala protesterna 
skedde spontant och var ett uttryck för en genuin upprördhet. 
De berörda kunde genom blockaden både förlora en viktig 
del av sin årsinkomst och drabbas av skadestånd för utebliv
na leveranser/kontraktsbrott.

Men varför fortsatte verksamheten när konflikten bilagts? 
Några personer i ledningen för Jämtlandsförbundet såg kon
flikten i ett längre perspektiv. Man ville slå vakt om entrepre
nadsystemet och såg en möjlighet att bilda en arbetarorgani
sation med borgerlig grundsyn. Skogsbolagen, som hade 
samma syn, gav, som längre fram ska beskrivas, det ekono
miska stöd som behövdes för att anställa en ombudsman, 
starta en tidning och organisera länsförbund i hela Norrland,
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Dalarna och Värmland. Redan i slutet av 1926 hade AF, enligt 
egen uppgift, 186 lokalavdelningar med över 10 000 medlem
mar. Som ombudsman anställdes 1923 Eugen Johansson, jord
brukare från Värmland, som kvarstod fram till sin död 1973.

Arbetets Frihet inom arbetsmarknaden

1920-talet och första hälften av 1930-talet präglades av långva
rig lågkonjunktur med endast korta uppgångar. Arbetslösheten 
hade en paralyserande inverkan på arbetarnas fackliga strävan
den. För fackföreningarna var det svårt att ställa krav. Det var 
många gånger mer en fråga om att hålla stånd mot försämring
ar. Skogsbolagen stod fast vid modellen med entreprenader 
samtidigt som SSFF drev sin tidigare linje för kollektivavtal. 
Friktionsytorna var många och ytterligare konflikter blev ound
vikliga. I flera fall kom AF att kraftigt försvåra för SSFF genom 
att fortsätta arbete vid SSFF:s blockader.

Som exempel på striderna inom skogsnäringen kan nämnas 
de s.k. Gimåkonflikterna 1927-1929. Avverkningssäsongen 
blev förhållandevis lugn men inför det därpå följande flott- 
ningsarbetet blockerades arbetet eftersom man inte var ense 
om lön och arbetsvillkor.

Arbetsgivarna hotade då med lockout mot 35 000 sågverks- 
och cellulosaarbetare. Regeringen utsåg då en förliknings- 
kommission, vars förslag med stor majoritet (70 %) avvisades 
i en omröstning inom SSFF. LO involverades och SSFF:s för
bundsstyrelse såg sig nödgade att anta förslaget, vilket väckte 
starka känslor bland medlemmarna.

De entreprenörer som åtagit sig arbete mötte dock svårig
heter. Många på lokal nivå vägrade åta sig arbete på grund av 
blockaden. AF förmedlade då folk från Samhällshjälpen, en 
renodlad strejkbrytarorganisation. Situationen tillspetsades 
ytterligare då medlemmar inom Sågverks- och pappersmas- 
seindustriarbetareförbundet vägrade befatta sig med timmer
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som flottats av strejkbrytare. Så småningom träffades en lokal, 
muntlig överenskommelse och blockaden hävdes.

Redan nästkommande år uppstod en ny flottningskonflikt 
med likartat förlopp men denna gång var Sågverks- och pap- 
persmasseindustriarbetarförbunden tveksamma till sympati
åtgärder och SSFF tvingades acceptera rådande villkor. Otvi
velaktigt skadades SSFF av AF:s agerande men också bristen 
på arbete och motsättningar mellan olika grupper av skogens 
arbete spelade in. I Skogens arbetare. Till minnet av Svenska 
skogsarbetarförbundets 50-åriga verksamhet 1918-1968 (1968) 
skriver Torwald Karlbom att lokalavdelningarnas agerande 
"vittnar mer om mod än förstånd."

Men därmed var inte Gimåkonflikternas historia avslutad. 
Det skulle statueras exempel och strejkledare med flera ställ
des inför rätta. Flera dömdes för brott mot annans frihet, 
hemfridsbrott m.m.

Vid mitten av 1930-talet hade den ekonomiska nedgången 
ersatts av en begynnande högkonjunktur. Politiskt samverka
de Bondeförbundet och Socialdemokraterna. Bönderna var 
organiserade i Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF). För
utsättningar för fackligt agerande var i grunden förändrade.

Inom Dalarna distrikt av RLF hade frågan om skogsarbetets 
organisation diskuterats under några år. Vid ett möte den 15 
augusti 1935 beslöt Dalarnas distrikt av RLF att "framställ
ning om kollektivavtal för körning skall omedelbart verkstäl
las [...] enär den allmänna solidaritets-känslan nu så genom
syrar folket att man kan påräkna allmän uppslutning". Redan 
två dagar senare gick man ut med flygblad där man uppm a
nade sina medlemmar att inte teckna avverkningskontrakt.

Med RLF:s beslut började den lönerörelse som kom att inle
da genombrottet för kollektivavtal och skiljande av huggar- 
och körarlöner. RLF och SSFF agerade nu gemensamt för re
spektive körare och huggare. Framställningen avvisades då 
berörda skogsbolag avsåg att "bortsätta våra avverkningar på
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enahanda sätt som hittills". Bakom RLF:s agerande låg många 
års irritation mot skogsbolagen och avverkningskontrakten 
hårda villkor.

Stridslinjerna blev denna gång komplicerade. På de ställen 
där SAC organiserade en majoritet av skogens arbetare hade 
man redan tecknat avtal som i flera fall låg över SSFF:s bud. 
Där så var fallet ville man inte ansluta sig till blockaden. En
ligt SAC borde dock blockaden respekteras på de ställen där 
SSFF organiserade en majoritet av skogens arbetare. Enligt 
uppgift hade SAC vid denna tid 3000 medlemmar inom det 
aktuella området och SSFF 2000.

Efter långdragna förhandlingar och förlikning slöt man en 
uppgörelse, där skogsbolagen godtog att körning och hugg
ning skildes åt och att SSFF och RLF fick medverka vid kon- 
traktsskrivandet. Överenskommelsen var inte ett kollektiv
avtal i vanlig mening, snarare en förhandlingsordning, men 
var ett stort steg i riktning mot samlade avtal. Så småningom 
gick även de norrländska skogsbolagen in för en liknande 
modell och efterhand godtogs också regelrätta kollektivavtal. 
En ny arbetsgivarpolitik växte successivt fram, som fick fullt 
genomslag i början på 1940-talet.

Det nya synsätt som RLF representerade ställde AF helt vid 
sidan. AF skriver att konflikten var "ett nytt försök att söder
ifrån med borgerlig hjälp från RLF:s bönder söka genomföra 
socialisering av den norrländska trävaruhanteringen. Men AF 
har stått emot". Genom skogsbolagens ändrade förhållnings
sätt kan AF:s möjlighet till påverkan sägas ha upphört inom 
förbundets huvudområde skogs- och flottningsarbete.

Mellan 1925 och 1940 var AF också aktiva inom några and
ra branscher, vilka i olika omfattning gav extra inkomst åt 
bönderna, tillämpade entreprenadsystem, var fackligt svaga 
och var säsongsarbete, exempelvis vägarbete och lantarbete. 
Även inom dessa områden förändrades villkoren under sena
re delen av 1930-talet, fackens roll stärktes och inom fler om
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råden tecknades kollektivavtal.
Skogsbruket gick från 1920-talets arbetsbrist och lågkon

junktur till 1940- och 1950-talets stora brist på arbetskraft. 
Under krigsårens avspärrning behövdes brännved och kol. 
Skogsarbetarna blev något av nyckelpersoner och SSFF fick 
en förhandlingsmässigt starkare ställning. Skogsarbetarnas lö
ner steg under 1940-talet mer än industriarbetarlönerna.

Avfolkningen av Norrlands inland, den tekniska utveck
lingen inom skogsnäringen, lastbilstransporter ledde till att 
antalet anställda i skogsbruket mellan 1950 och 1980 minska
de från 90000 till 20000.

När de nya skogsmaskinerna tog över blev skogsarbetarna 
ofta entreprenörer som ägde sina egna maskiner. Även trans
porterna utfördes till övervägande del av åkare som ägde sina 
lastbilar. Perioden med kollektiva lösningar för stora skogs- 
arbetargrupper blev en historisk parentes. 1998 upphörde 
Skogsarbetarförbundet som eget fackförbund

Tidningen Arbetets Frihet

I oktober 1924 utkom det första numret av tidningen Arbetets 
Frihet. Den utkom som veckotidning så länge ekonomin var nå
gorlunda stabil, efter 1940 alltmer sällan och kom med sitt sista 
nummer 1967.

När AF:s direkta engagemang i arbetskonflikter upphörde 
från mitten av 1930-talet blev tidningsutgivning organisatio
nens huvuduppgift. Man skriver t.ex. på 1950-talet att "AF:s 
vara eller inte vara sammanhänger med dess tidningsorgan, 
som utgör den sammanhållande kraften inom organisationen. 
Tidningen var "det enda fönstret utåt för de frihetsidéer, som 
AF ensam i landet företräder".

De åsikter som framfördes i tidningen var framförallt 
mycket stark, närmast rabiat kritik av fackliga organisationer 
och politiska partier på vänsterkanten. AF ville vara en pro-
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Bild 2. Sista num ret av tidningen Arbetes Frihet, novem ber 1967. (Ur 
Frändén s. 61.)

pagandarörelse riktad mot fackföreningarna men och deras, 
genom den s.k. kollektivanslutningen, direkta koppling till 
socialdemokraterna. Man skrev t.ex. att "socialismen är vär
delös för positiv samhällsuppbyggnad och äventyrar landets 
resurser och säkerhet, folkets frihet, trevnad och levnadsstan
dard." AF stred för individualism, personlig äganderätt, nä
ringslivets frihet och nationalism.

Man markerade tidigt avstånd från nazismen, vars åsikter 
stod i strid med AF:s individualistiska "bondekonservatism" 
som krockade med nazismens krav på nya organisationsfor
mer under en stark ledare.

Medlemmar och organisation

På lokal nivå organiserades AF de personer/grupper som av 
ideologiska eller andra skäl inte ville delta i strejker. De fungera
de också som tillfällig tillhörighet i de fall man rekryterade folk
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från annat håll. Allteftersom konflikterna blev färre och så små
ningom nästan upphörde fanns ingen uppgift kvar för de aktiva 
medlemmarna i lokalföreningarna. Antalet redovisade aktiva 
medlemmar ökade fram till 1932 och var då enligt AF:s egna 
uppgifter ca 10000. Flertalet föreningar återfanns i små byar 
runt om i Sverige. Av de styrelsemedlemmar som redovisade 
yrkestillhörighet angav 55 % hemmansägare /jordbrukare, 33 % 
arbetare, 4% företagare och 5% tjänstemän/akademiker.

De stödjande medlemmarna som under något tillfälle till
hört AF var 4000. Gruppen domineras av egna företagare/ 
chefspersoner (direktörer, disponenter, köpmän etc.) 42%; 
högskoleutbildade (advokater, läkare, officerare etc.) 30%; 
tjänstemän/arbetsledare (förvaltare, förmän, ingenjörer etc.) 
11 %. Hemmansägare, AF:s ursprungliga huvudgrupp, ut
gjorde 5%. Bland de stödjande medlemmarna kan nämnas fö
retagarna Jacob och Marcus Wallenberg samt högerledaren 
Arvid Lindman.

Redan 1923 anställdes Eugen Johansson som riksombuds- 
man. Han blev snabbt den dominerande kraften inom organi
sationen och kvarstod till 1973. Även inom AF:s styrelse är 
kontinuiteten påfallande, mellan 1934 och 1984 hade man 
blott tre ordförande.

Ett udda inslag i AF:s verksamhet var att man på två ställen 
i Härjedalen startade Folkets hus för fria arbetare.

Ekonomi

Merparten av AF:s intäkter kom från de arbetsgivardominera- 
de flottningsföreningarna. Fram till 1938 fick AF 0,5 öre per flot
tad kubikmeter. Under mellankrigstiden enbart i Ljungan och 
Indalsälven flottades kring 20 miljoner stockar per år. Detta bi
drag upphörde efter Saltsjöbadsavtalet 1938. AF mottog också 
direkta bidrag från olika företag och arbetsgivarorganisationer.
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Svenska arbetsgivarföreningen gav direkt bidrag ända fram till 
1951. Direkt stöd till tidningsutgivningen gavs i form av mass- 
prenumerationer av skogsbolagen och omfattande stödannon
sering.

I AF:s ekonomiska redovisningar och revisionsberättelser 
redogör man någorlunda noggrant för förbundets utgifter 
som främst bestod av lön till ombudsman och kostnader för 
tidningen. Intäktssidan specificerades bara undantagsvis och 
summariskt som "medlemsavgifter, aktiva och passiva". Det 
råder ingen tvekan om att det var ett sätt att dölja det stöd 
som man fick från skogsbolagen och andra arbetsgivare.

De sista 60 åren

Trots ändrade förutsättningar och det faktum att hela grunden 
för AF:s arbete försvann kring 1940 fanns AF kvar under ytterli
gare ca 60 år. När stödet från flottningsföreningarna upphörde 
genomfördes en stark nedrustning av verksamheten. Ombuds
man Johanssons lön reducerades med 50 % och övrig personal 
sades upp. Som ovan framgått blev fram till 1967 tidningsutgiv
ning den viktigaste verksamheten.

Vid årsmötet 1972 beslöt man "att t v ej utöva någon aktiv 
verksamhet [...] men med intresse följa utvecklingen på ar
betsmarknaden". Efter ombudsman Eugen Johansons död 
1973 avvecklades kontoret i Sundsvall och verksamheten fick 
sitt huvudsäte i Småland där den dåvarande ordföranden 
Seth Johansson var bosatt. Den årliga utdelningen från den en 
stor donation bekostade årsmöten, som under de sista knappt 
30 åren var organisationens enda aktiviteten. Vid årsstämman 
år 2000 konstaterade man att AF inte längre skulle får dona
tionsmedel varför organisationen avvecklades
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Sammanfattning -  slutsatser

Det är i dag svårt att sätta sig in i dåtidens förhållanden och atti
tyder. Det känns därför angeläget att redovisa några kommen
tarer om AF från den tid då man hade en aktiv roll.

Fackföreningsmannen Hemming Sten skriver 1948 att upp
komsten av AF var en följd av "att en grupp av storbönder på 
grund av politisk åskådning eller ekonomisk intressegemen
skap plägar samarbeta med bolagstjänstemän och trävaru
handlare...". Dock betonade han att de "icke heller voro några 
vanliga yrkesstrejkbrytare". Han skriver också att "arbetarna 
överskredo sina befogenheter om de i samband med blockad
vakthållning och demonstrationer 'förbjödo' bönderna att ar
beta på sin egen skog. Och man kan diskutera klokheten i att 
draga in 'bönderna' i striden."

Per Nilsson Tanner, som i egenskap av journalist lärde kän
na flera aktörer, skrev 1967 att "Du hade då inte mycket till 
övers för de som protesterade mot blockaden. Efteråt när du 
personligen lärde känna många av dem fann du, även om du 
aldrig kunde sympatisera med deras förening, att det var män 
som kände sig hotade och som besatt en fanatisk vilja att hålla 
tillbaka utvecklingen och värna om sin egen frihet. Det var 
aktade, saktmodiga män men nu var de bragta till uppror. De 
höll på att mista sitt självbestämmande och husbondevälde".

Karlbom skriver att "Upprinnelsen till AF måste ses mot 
bakgrund av att det fanns skogsfolk som inte ville vara med i 
en fackförening och de som hatade den [...] det fanns entre
prenörer, som befarade att förlora sin mellanställning." Karl
bom menade att det var initiativet togs av "skogsbönder och 
småföretagare men när den [AF] väl var bildad och när den i 
stort sett kämpade på arbetsgivarfronten hade skogsbolagen 
bara att ta emot och tacka för hjälpen".

AF:s tillkomst måste ses mot bakgrund av de speciella vill
kor som gällde inom skogsarbetet och då framförallt entrepre
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nadsystemet och att skogens arbetare var en mycket hetero
gen grupp. Den utlösande faktorn blev blockaden av 
böndernas arbete i egna skogar under konflikten 1922-1923. I 
de skogsägande böndernas lokala protestorganisationer såg 
några ett embryo till en ickesocialistisk organisation för sko
gens arbetare. Skogsbolagen såg en möjlighet att skapa en 
kamporganisation riktad mot SSFF och att slå vakt om entre
prenadsystemet och fram till mitten av 1930-talet lyckades AF 
inte obetydligt försvåra facklig verksamhet inom främst 
skogsnäringen. AF:s fortlevnad och expansion var helt bero
ende av det kraftfulla ekonomiska stöd som skogsbolagen 
stod för redan från starten.

AF:s inflytande inom arbetsmarknaden berodde bl.a. på 
överskott på arbetskraft och svag ekonomisk utveckling mel
lan åren 1920 och 1935. När konjunkturerna vände och över
skottet på arbetskraft förbyttes i brist försvann de yttre om
ständigheter som låg till grund för AF.

Vid samma tid uppstod ett nytt samarbetsklimat mellan ar
betsgivare och arbetstagare, främst manifesterat i Saltsjöbads- 
avtalet 1938 som också resulterade i att det ekonomiska stödet 
från flottningsföreningarna försvann.

Att AF fortsatte sin verksamhet berodde framförallt på att 
man höll fast vid och förstärkte sin roll som språkrör för 
starkt antisocialistiska och konservativa idéer främst manifes
terade i tidningen. Efter Johanssons bortgång 1973 hölls före
ningen vid liv genom donationsmedel. När bidraget försvann 
år 2000 avvecklades Arbetets Frihet.



IRMA RIDBÄCK

Mobiliseringen 1914

En menig tornedalings erfarenheter som 
de skildras i dagböcker från augusti och 
september 1914

Den 3 augusti 1914 proklamerade den svenska regeringen neu
tralitet, och dagen före hade mobiliseringsklockorna ringt över 
landet. Fortifikationsbefälhavare i Boden med uppgift att fort
sätta bygga fästningen var överste Ludvig af Petersén och i hans 
efterlämnade arkiv finns handlingar från tiden i Boden 1913- 
1919. Under rubriken "Mitt arbete" berättar han om tillträdet 
och om sommaren 1914. I Stockholm pågick en riksdag, utlyst 
efter andra kammarvalet på våren.

Garnisonen hade fältövningar i Kalix och af Petersén deltog 
där. Men till följd av meddelanden från Stockholm föreslog 
han kommendanten att i stället få resa ned till huvudstaden. 
Han berättar att han satt på restaurang Hasselbacken då han i 
Aftontidningen läste om Österrikes mobilisering. Efter tele- 
gramutväxling med kommendanten i Boden fick han telegraf
order att återvända, och han anlände till Boden följande kväll.

Överläggningar följde kring fästningsarbetena, och kl. 04 
på morgonen den 1 augusti väcktes han av telefonen och fick 
order infinna sig på kommendantexpeditionen. Mobilise- 
ringsordern upplästes. Sedan kunde af Petersén fortsätta sin 
avbrutna nattsömn, och på morgonen hörde han mobilise-
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ringsklockorna ringa i Bodens kyrka. Folkmängden 1914 i Bo
den var 4592 invånare.

Fästningen

Vad gäller Bodens fästning, menade af Petersén att den var väl 
krigsrustad, men att ofantligt mycket återstod att göra. Infan
teriförsvarsområdena var geografiskt indelade från norr till 
söder.

Mobiliseringsordern gick via landshövdingen till länsmän
nen som sände kallelse per telefon och brev till de olika byar
na. En dag på väg till verkstäderna såg af Petersén "det första 
långa trupptåget ånga in på militärbangården" som förde det 
första skyddstruppskompaniet, och detta skickades till ett av 
forten. Övriga mobiliserade trupper skickades först till kaser
nerna och sedan till sina försvarsområden. Inkvarteringar var 
inte ordnade utan trupperna fick läggas i tält till en början, 
"vilket ju under den varma och vackra augusti månad gick 
bra för sig".

Det fanns en organisationsplan enligt vilken vissa socknars 
mannar skulle gå till vissa kompanier. Detta kunde ha funge
rat om inte tillströmningen varit så stor. Redan på tredje da
gen hade i det närmaste en fullständig styrka inställt sig. 
Överskottet sändes till depån. Enligt en skrivelse uppstod inte 
några svårigheter med styrkans beklädnad och mat. Däremot 
hann inte rullföringsbefälhavarna avsända värnpliktssedlar 
till olika gruppansvariga befälhavare att delas ut till de an
kommande.

Enligt af Petersén fungerade fortförläggningen i det stora 
hela även under de tre mobiliseringsmånaderna utan allvarli
ga anmärkningar: "Endast ett par av infanteriförläggningarna 
voro bristfälliga", menade han och nämner Leåkersbatteriet, 
där vid inspektion noterades hur vattnet rann i strömmar ut-
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Bild 1. Ett uppslag  u r Robert Tervahautas dagbok. Privat ägo.

med väggarna och vatten stod på golvet, mannarna delade 
dubbelsängar: "Det var tåligt folk som icke klagade!" Det 
fanns också ett läger på I19:s exercisfält, som af Petersén be
nämner zigenarlägret, och där förhållandena inte var bra." 
Däremot berör han inte Degerbergets tältläger.

Robert Tervahauta (Ridbäck) från Narken

I litteraturen finns sparsamt med skildringar av sommaren 1914 
där en menig mobiliserad berättar -  särskilt om han kom från 
norra Sverige och Tornedalen. En liten dagbok, om än med kor
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ta meningar, förd av en inkallad från Tornedalen under denna 
kaotiska tid, blir därför intressant. Den får större aktualitet i nu
tiden i och med att den är förd på meänkieli, eller som han själv 
kallade sitt språk: tornedalsfinska. Robert Tervahautas dagbok 
består av två små anteckningshäften skrivna med blyerts. Jag 
har översatt dessa till svenska och försökt anpassa meningar 
och ord efter hur han använt orden på meänkieli. I Roberts skrift 
finns varken interpunktion eller versaler, så man måste ibland 
läsa högt för att få grepp om texten.

Robert Tervahauta från Narken, en by väster om Korpi- 
lombolo, var 28 år när kallelsen kom att infinna sig i Boden. 
Han förde med sig två anteckningsböcker, där han dagligen 
under drygt två månader noterade vad som hänt. Dagarna 
var ofta händelselösa. Man arbetade 3-4 timmar varje dag, 
ibland mer. Robert var gift sedan något år och hade hustru 
och två små barn, av vilka den yngste var endast fyra måna
der gammal. I sitt hushåll hade han även en äldre och en yng
re broder samt sin åldrige far. Robert blev min farfar och jag 
lärde känna honom och hans språk mycket väl under min 
uppväxt.

Färden till Boden

Den 4 augusti kom order via länsman att de som inkallades så 
skyndsamt som möjligt skulle bege sig till Boden. Inom 12 tim
mar skulle de vara på väg. Narken saknade vägförbindelse vid 
den här tiden. Robert och några andra från Narken gav sig av ef
ter kl. 12 den 4 augusti med båt på Kalixälven till Jock. Stora 
Jockfallet hindrade fortsatt båtfärd och Roberts bror som förde 
båten skulle ju staka sig fyra mil hem igen. De övernattade där 
och gick till fots nästa dag till en gård 7 km söder om Strömsnäs 
färja. En ny övernattning då kvällen var sen.

Nästa dag, den 6 augusti, tog Robert och en av reskamrater
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na en skjuts till Bränna i Överkalix, varifrån färden fortsatte 
med en större båt till sjön Räktjärvs sydända. Tåget kom från 
Karungi och förde dem via Morjärv till Boden och klockan 
hade blivit nio på kvällen när de nådde resmålet efter en 
"skyndsammast möjlig" färd -  två och ett halvt dygn hade de 
färdats. Tornedalingar från många socknar hade hörsammat 
kallelsen om mobiliseringen.

Genom en stor folksamling gick Robert och hans kamrat 
vidare till kasernområdet där kompanichefen kapten Rutbäck 
tog emot. De fick veta att de hörde till 9:e kompaniet vid 119. 
Kläder och material utdelades och de placerades under några 
dygn i ett logement och fick sova på halmmadrasser på gol
vet. Söndagen den 9 augusti hölls olika syner: bataljonssyn, 
överstens syn och generalens syn. Efteråt blev det gudstjänst 
för hela regementet. Därefter var det dags för kompaniet att 
marschera till förläggningen, en tältförläggning vid Deger- 
bergets fästning beläget åtta kilometer söder om Boden. 
Degerberget hade en bataljon ur 119 och ett landstorms- 
kompani.

Regn, kyla och matbrist

Mannarna förlädes i tält, ca 20 man per tält. Militär i bivack i tält 
har inte varit ovanligt och förekom då och senare även vintertid 
under andra världskriget. Robert återkommer gång på gång 
till bekymren med fukten och kylan i tältet. Några sängkläder 
fanns ju inte utan man låg på halm och använde uniformskap- 
pan som täcke.

Det regnade ofta denna sensommar, och kylan plågade Ro
bert nattetid: "dessa jämmerliga boningar, där vi får böka och 
slåss mot kylan hela natten, eftersom vi varken har eldstad el
ler sängkläder". Han noterar vidare: "Vinden är hård och luf
ten kall. Det ser ut att bli stark köld till natten." Lite undrande
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står man då inför af Peterséns notering om "varma och vackra 
augusti månad".

Efter flera veckor fick de en värmekälla, en eldkorg. Varje 
man i tältet fick då ha en timmes vakt för att se till så att elden 
inte spreds utanför eldkorgen. Regnet plågade tältinnevånar
na, och då och då föll regnet även in i tältet, vilket skedde den 
25 augusti då det var häftigt regn.

SMHI har inga väderdata registrerade för Boden men väl 
för Haparanda, och enligt information från SMHI kan situa
tionen i Boden beträffande regn ha varit i stora drag likartad. 
Enligt den sammanställningen regnade det nästan dagligen, 
rikligt regn den 30 augusti och den 3:e, 6:e, 15:e, 16:e, 17:e 
samt 24:e och 26:e september. Övriga dagar föll det mellan 0,2 
och 0,9 mm regn. Totalt föll 43,1 mm regn i augusti och 50,6 
mm i september, inga ovanliga regnmängder. Det var i 
huvudsak plusgrader, som lägst i augusti 7,8 och i september 
4,7. Den 23 september gick temperaturen under noll. Då var 
det -3,5 grader.

Man kan inte ta Haparandasiffrorna för regn som helt gilti
ga för Boden med tanke på avståndet och orternas läge. Det 
är dock 131 kilometer mellan de två orterna, och Haparanda 
ligger vid Bottenviken medan Boden ligger några mil inne i 
landet.

Maten

Maten var inte heller den bästa och männen fick emellanåt för 
lite mat. Robert säger sig då och då vara tvungen använda dag
lönen till mat, 50 öre per dag. Matplatsen var stenig och illa u t
rustad, så det gällde att gå försiktigt för att inte spilla ut det lilla 
man fick. Förutom tälten fanns ingenting, och matlaget, 4 man, 
fick vid maten ha en sten till stol och en annan till bord. Många 
gånger nämner han "kronans portioner" med djup ironi. 
Kvällsvarden en dag efter två timmars arbete strax innan bestod
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av "lite te och en bit margarin och det är allt. Det här är just mat 
för skogskrigets män". Te var ingen favoritdryck, och redan den 
16 augusti, en söndag, reagerar han mot kvällsmaten.

Efter en permission om fyra timmar, då han tillsammans 
med andra under ett befäls uppsikt varit till Boden och träffat 
bekanta, beskriver han kvällsmaten: "vidbränd gröt, skum
mjölk och skämd ost och dessutom te att dricka". Man fick en 
bit limpa emellanåt. En annan kväll fick man "Lite gröt och en 
skvätt skummjök per man". Den 22 augusti noterar han att 
kvällsmaten var "lite gröt och mjölk och en bit kött och mar
garin till den". Kött till gröten var ovanligt, men "enstaka da
gar kan det råka bli så". Kött eller fläsk ingick i normalportio
nerna men utdelades inte så ofta som manskapet ville.

Vid middagsrasten kunde det hända att maten inte räckte -  
Robert och en hel del andra blev utan: "Kronans mat räckte 
inte." Besviken gick han till mässen för att köpa något att äta 
och koka kaffe "så man orkar vänta på kvällsmålet". Om den 
räcker även åt oss."

Man får intrycket av att kaffet var livsdrycken, när maten 
inte räckte till fick kaffet stärka. Kaffe köpte de i marketente- 
riet och kokade i kronans kokkärl och drack ur locket. Vanliga 
koppar fanns inte. Enda besticket som var tillgängligt var en 
sked. Elan kommenterar också frukosten som inte omfattade 
morgonkaffe: "i stället får man en timmes exercis, som för oss 
till åren komna män är som den är". Enligt regementsorder nr 
73 den 31 juli fick kommenderingarna som bodde i kasern 
även kaffe före avgången från kasernen.

De var sammanlagt 240 man i 9:e kompaniet, och den 20 
augusti skriver Robert att "när vi ber mer av någon mat så 
händer inget annat än att kompanibefälet ropar 'tyst!'". Efter 
tre veckor ger han en sammanfattande kommentar, som också 
innefattar tillvaron i "tyggrottorna, som varken håller värmen 
inne eller kylan ute". Och han fortsätter: "När det är matdags 
så kan man inte jämföra med behandling av människor."
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Proviantering
Trupperna i övre Norrland fick livsmedel och matvaror via ar
méns intendenturförråd i Boden. Till trupperna i Boden hörde 
också över 1300 hästar vid mobiliseringen och de fick foder från 
havremagasinet. Förbandens behov av livsmedel kom från 
viktualiemagasinet, där man räknade ut, vägde och packade 
matvarorna. En allmän krigsförplägnadsplan fanns och till 
grund för utspisningsstaterna lades krigsportioner för förpläg- 
naden vid Bodens fästning.

Inför mobiliseringen hade man beräknat att 800 man skulle 
komma den första dagen, i stället kom 2 000 man. Proviante
ringen av de 15 000 man som inom sex dagar hade strömmat 
till Boden gav problem. Antalet reducerades dock något efter 
en månad då en inventering hade gjorts för utspisningen av 
antalet som skulle ingå i organisationen.

Planenligt rullade godstågen in på militärbangården med 
all den proviant som skulle räcka för garnisonens behov un
der en längre belägring. Man tog ut timmerkunnigt folk och 
timmer fälldes i skogen och magasin byggdes. Arbetstempot 
var högt uppdrivet såväl vid magasinsbygget som övriga 
byggen inom Bodens garnison. Ekonomin fungerade och man 
verkade ha fått de belopp man begärde.

Hygienen
På sitt torp i Narken hade Robert en bastu, som alla tornedaling- 
ar, och den användes flitigt. Några tvättmöjligheter fanns inte i 
Degerbergets förläggning. Lördagen den 15 augusti, en vecka 
efter ankomsten, fick hela kompaniet gå till sjön Vittjärv och 
tvätta skjortan och ett par strumpor. Innan man gick tillbaka 
höll kapten korum och läste sedan kompaniorder inför sön
dagen.

En vecka senare är det åter dags för tvätt av skjortan. Ro-
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bert har då varit sjuk efter en 
tandutdragning och han hade 
bandage om huvudet. När 
han låtit bandaget falla ned 
tvättade han händer och se
dan skjortan och strumporna. 
En stilla kommentar blev det: 
"och den blir i alla fall inte 
ren för vi har inte gått i tvät- 
terskeskolan". Han led av att 
inte få byta kläder och han 
saknade sin bastu: "då jag 
vant mig hemma att hålla 
min kropp ren". Därtill blev 
han utan bad, han hade vak
ten, den eftermiddag kompa
niet fick gå till Boden för bad, 
en dag i september.

När Robert fick permission 
för att den 6 september rösta i 
riksdagsmannavalet och änt
ligen kom hem efter en stra
patsrik resa, då fann han ba
stun varm och han fick han 
bada. Orden är karga men 
han njöt av att få tvaga sin 
kropp, att få rena kläder och 
sova i en bäddad säng.

Robert var noggrann med 
sitt yttre hela livet och nog
grann såväl i sina tankar om

Bild 2. Robert Tervahauta. Privat
cägO.
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andra som om sitt eget språk. Han nämner i dagboksan
teckningarna endast i förbifarten att det inte är lugnt och 
stilla i tältlägret om kvällarna. Sammanlagt fanns där ca 300 
man förlagda och det förekom både kortspel och skrål, och 
svordomar hördes. Han pekar mot en bergssluttning och sä
ger att där sitter flera gäng med "fyra konungars bok mellan 
sig".

Sjukdom
Robert hade oturen bli sjuk vid ett par tillfällen, bl.a. fick han 
svår tandvärk och fick låta kocken dra ut en tand. Lakoniskt 
skriver han: "Kocken bad mig sitta ner på en sten vid elden, en 
sådan stol fanns här i sjukrummet". Komplikationer tillstötte, 
och han svällde upp och kunde varken äta eller tala under några 
dagar. Andra gånger drabbades han av feber.

Dagliga rutiner
Den huvudsakliga sysslan i Degerberget bestod i att bygga ett 
antal baracker. Robert använder ordet kojor för vinterbehov. Det 
arbetet varvades med regelbunden exercis, om vilken Robert 
inte hyste några högre tankar. I stället för exercis kunde mor
gontimmen för männen i Degerberget bestå av att bära timmer. 
Man hade också ett par större övningar, s.k. krigslek (leikkisota), 
som han nämner på ett ställe.

Man kunde beviljas permission fyra timmar för besök i Bo
den. Endast en gång behövde Robert använda telefon. Narken 
hade 1909 fått en samtalsstation och Robert behövde nå sin 
äldre bror i ett ärende. Vandringen på 16 kilometer till Boden 
och tillbaka tog mestadels tre timmar i vardera riktningen.

Redan 1912 hade regementschefen Karl Kniberg å sin sida 
tagit upp behovet av lättare motorfordon eller lämplig motor
cykel. Då skulle befäl kunna besöka forten oftare. Det var ett
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problem för Kniberg och hans medarbetare att det gick åt så 
mycken tid för promenader varje gång.

Regementsorder 1914

I början av mobiliseringen var tillströmningen av manskap stor 
och situationen inte den bästa. Alla order verkar inte ha blivit 
besvarade, men sådana exempel finns. Robert antecknar i sin 
dagbok den 25 augusti: "mutta samala saame kuulla kanuunan 
jyskettå tegerpärissä on skarpsjutningi tänä päivänä". ('Men 
samtidigt får vi höra kanonmuller. I Degerberget är det skarp
skjutning i dag/)

Regementsorder nr 79 från den 25 augusti har uppgiften 
om skarpskjutningen:

5. Till kännedom meddelas, att skarpskjutningar med ar-
tilleripjäser kommer att utföras av A.8 å nedannämnda
tider och platser
* den 25 augusti från Degerberget i NV-riktning
* den 26 augusti Mjösj Öberget mot Altersjön
* den 27 augusti Aberget [mot] Understberget samt
* den 28 augusti Rödberget och Slumpbergen mot 

Understberget varje dag från kl. 10 fm till kl. 3 em.

I två regementsorder, nr 86 och nr 87 från den 3 och 4 sep
tember, tas upp tjänstledighet för deltagande i röstning vid 
allmänna val, med hänvisning till Generalorder nr 1301 från 
den 31 augusti. Man reste på militärbiljett som rekvirerades i 
vanlig ordning och på rekvisitionen skulle med rött bläck an
ges ordet valresa, vilket innebar "klädsel uniform". När Robert 
fick permission för riksdagsmannavalet fick han hämta ut sin 
biljett för resan på järnvägsstationen. Inför resan kommente
rade han den 3 september om resan: "måste resa i kronans
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kläder, civila kläder har ej utfåtts."
Resan hem till Narken var lång, det blev båt från Räktjärvs- 

ändan och norrut till Bränna, sedan vandring i fyra mil och 
åter med skjuts någon mil och de sista två milen från Nuoksu- 
järvi till Narken gick han på fyra timmar "genom öde
marken".

Regementsorder nr 98 från den 22 september preciserade 
hur biljett skulle lösas inför 14 dagars permission för hem
resan den 28 september: "Biljetten löses å avgångsstationen 
dagen innan resan skall anträdas". Robert hade tillsammans 
med en kamrat uppdraget att lösa ut biljetter för alla: "lähimä 
ostaman tiketit kaikile".

Vantrivsel och oro

I anteckningarna kan märkas en uppgivenhet inför omständig
heterna. Robert och de andra mobiliserade hade gjort sin värn
plikt flera år tidigare och tvingades ånyo bära krigsuniformen. 
Protester hjälpte föga för "vi är ju under krigslagarna". Oron för 
hemmavarande gnagde på själen och gav uttryck i hur han an
vände språket.

När regementsmusiken spelades utanför tälten för att m un
tra upp stämningen för männen, då låg Robert inne i sitt tält 
och noterade: "inte kan det ju lindra så mycket". Man får 
känslan av att de snarare befann sig på ett slags internerings- 
läger än vid en samling till landets försvar. Detta konkretise
rar Robert genom uttryck som "kronans slaveri" (kruunun or- 
juutessa) och "därför att vi är som trälar".

Vantrivseln framgår också av hur Robert använder orden. I 
Degerberget är hans ordförråd begränsat och meningarna 
korta, men han använder trots allt de få orden med stor varia
tion. Så snart han är ledig slappnar han av och då utvecklas 
också hans sätt att uttrycka sig. Man anar ett leende i hans
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hjärta och på hans läppar när han beskriver hur tåget visslan
de ger sig iväg mot Morjärv. Det går "expres Karunki 4 t 
20 m", och "det kör fort, det står inte länge någonstans". Sta
tionerna som passeras är Hundsjön, Degersel, Niemisel och 
Avafors.

Långt borta från storpolitiken

Den 29 september 1914 gör Robert den sista anteckningen om 
mobiliseringen i dagboken. Han hade fått 15 dagars permission 
och var på väg hem. Det finns inte någon notis om världshän
delserna, eftersom ingen, eller mycket lite, information lämna
des till manskapet. I stället skildrar dagböckerna en verklighet 
långt borta från storpolitik och regeringsbeslut. I centrum står 
den lilla människan, full av ovisshet om vad som sker, med oro 
för framtiden och oro för familjen och ekonomin därhemma.

Språkfrågan är också framträdande. De flesta mannarna 
förstod svenska men talade sannolikt helst meänkieli. Den 1 
augusti kom ett PM från regementschefen Falkenberg om en 
finsk parlör och vikten av att samtliga kompaniofficerare 
skulle "sätta sig in i pariörens uppställning och praktiska an
vändande samt vidmakthålla vunnen färdighet". Redan i 
fredstid behövde den kunskapen byggas upp.

Några anteckningar därefter

De följande åren finns några enstaka anteckningar om väder, 
islossning, flottning och om faderns död i mars 1919. Dagbok nr 
2 avslutas den 24 juni 1925, då Robert berättar att man har flyttat 
in i kronotorpet. Men veckan före midsommar drabbades fa
miljen av sorg, då den äldste brodern Hjalmar, familjens stöd, 
drunknade under flottning i Mestoslinkka. Ett nytt skede in
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leddes för kronotorparen, innehavaren av odlingslägenheten 
Narkheden 5, och hans familj.

Slutord

I Krigsarkivet (i Riksarkivet) finns i handlingarna från Stabs
avdelningen en historik. Den visar att fästningen tillfördes en 
betydande krigsbesättning. De som kom in fick arbeta 3-5 tim
mar per dag för fästningens krigsutrustning under ca 3 måna
der. Därefter kommenderades de s.k. skyddstrupperna under 
ett år till kompletteringsarbeten. Dessa utförde också omfattan
de röjningsarbeten. Degerbergsfästet bevakades då, enligt Re- 
gementsorder nr 119 från den 29 oktober, av fortvakter.

I en slutrapport över mobiliseringen togs frågan upp om 
disciplinen, som var nödvändig "för bedrivande av en mål
medveten och strängt militärisk verksamhet". Man hade inte 
tagit vara på försvarsviljan hos alla som inställt sig. I stället 
blev där "en härd av håglöshet och missnöje" och där fanns 
även agitatorer som fick en god jordmån när de försökte spri
da "antimilitaristiska idéer".

Flera frågor uppstod när jag hade läst dagbokstexterna och 
gått igenom arkivhandlingar. Det råder inga tvivel om dag
boksanteckningarnas äkthet, däremot återstår att finna svar 
kring 9:e kompaniet. Den första frågan som förbryllade mig 
gällde de bevarade arkiven efter kompanierna vid 119. Alla 
kompanier tycks ha bra arkiv utom 9:e kompaniet, där endast 
några handlingar finns för den aktuella tiden. Min forskning 
kring detta är således inte klar och för kort tid sedan upptäckt 
jag att i Regementsorder nr 94 från den 17 september 1914 
omnämns "arbetskompanierna å III. Bataljonens uppställ
ningsplats", men för mig oklart om de hade med 9:e kompa
niet att göra. Kvar finns andra arkiv att undersöka och listan 
över fortsatta arkivstudier i ärendet är lång.
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Recensioner och anmälningar

P eter F rändén , Bolagslakej eller f r i 
hetsrörelse? Organisationen Arbetets 
Frihet 1923-2000. P assionista För
lag, Riga 2013.

M ellankrigstiden  p räg lad es av  fle
ra d jupa  lågkonjunkturer, arbe ts
löshet och oro på  a rb e tsm ark n a
den. D etta gällde i hög  g rad  
den  ex p o rtin rik tad e  n o rrlän d sk a  
skogs- och så g v erk sin d u strin  som  
u p p le v d e  en  k raftig  stagnation  och 
tillbakagång  efter å rtio n d en  av  till
växt. Bakom  d e tta  låg, fö ru tom  
de in te rnationella  kon junk tu re rna , 
ökad  k o nkurrens från  län d er som  
F inland, R ysslan d /S o v je tu n io n en  
och de baltiska sta terna. Bolag k ra 
schade eller fusionerades. Sunds- 
va llsd istrik te t och Å dalen  d rab b a
des av d en  sto ra  sågverksdöden . I 
n åg ra  fall fick d e  d rab b ad e  o rterna 
e rsä ttn ing  i fo rm  av m assafabriker. 
De dåliga tid e rn a  inom  skogsnä
ringen  fick na tu rlig tv is  också svå
ra följder i råv a ru d is trik ten  i in lan 
det. M inskade avv erk n in g ar och 
sjunkande löner b lev  en  realitet för 
dem  som  arbe tade  längst n ed  i 
p roduk tionsked jan : huggare , k ö ra 
re och flottare. D etta d rab b ad e  inte 
bara  de  egendom slösa  skogsarbe
tarna, u ta n  även  de b ö n d e r och bo- 
lagsarrendato re r som  d rev  av verk 

n in g a r och flo ttn ing  som  bolagens 
en treprenörer. H uggn ing , körn ing  
och flo ttn ing  v ar e tt ren t säsongs
arbete och i m ånga  fall d e t enda 
lönearbete som  stod  till buds. 
U nder m ellank rig stiden  råd d e  i 
p rak tik en  översko tt på  arbe tsk raft 
i m ånga skogsbygder.

S ituationen  p räg lad es också av 
a tt a rb e tsm ark n ad en  i skogsbruket 
v ar h e lt o reglerad . S kogsarbetarna 
h ad e  först 1916 lyckats b ilda  sitt 
fackfö rbund  Svenska skogs- och 
flottningsarbetareförbundet (SSFF), 
v ilket dock  länge h ad e  få m ed lem 
m ar. SSFF h ad e  också länge kon 
ku rrens från  synd ika listerna , SAC, 
som  från  1910 etab le rades m ed 
sta rten  i H ärjedalen . Båda o rgan i
sa tionerna slogs v isserligen  för 
bä ttre  löner och arbetsvillkor, m en  
SSFF (anslu te t till LO år 1921) ville 
ha  ko llek tivav ta l, m ed an  syn d ik a
listerna fö resp råkade lokala avtal. 
S vårigheterna för d e t fackliga 
arbe te t i skogsbruket b o ttn ad e  
främ st i skogsarbe te ts säsongska
raktär, de  sp rid d a  arbe tsp la tserna  
och av sak n ad en  av rela tion  m ellan  
arb e tarn a  och d en  reella arbe tsg i
varen , i p rak tik en  oftast e tt skogs
bolag  eller en flo ttn ingsfören ing . 
Bolagen tilläm pade  i k raft av sin  
d o m in e ran d e  stä lln ing  ä n n u  i b ö r
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jan av 1920-talet de t s.k. en trep re 
n ad sy stem et som  innebar a tt de 
tecknade ensk ilda  av ta l m ed  en tre
p renö rer som  läm n at a n b u d  på av 
verk n in g ar eller flo ttn ing  p å  en 
v iss sträcka av  ett v a tten d rag . Det 
v a r sed an  en trep ren ö re rn a  som  
skaffade och av lönade arbetare. 
D etta  v a r situa tionen  n ä r  SSFF till 
följd de  sänk ta  p risern a  v in te rn  
1922-1923 fö rk larade skogsarbe te t 
bl.a. inom  övre G im åns o m råde  (i 
L jungans vattensystem ) i b lockad  
och gick u t i strejk. Strejken var 
rik tad  m o t skogsbolagen  m en  slog 
även  m ot en trep renö re rna , dvs. i 
p rak tiken  en  täm ligen  sto r andel 
av b y gdens hem m an säg are  och ar- 
rendatorer. K änslorna gick m ycket 
he ta  på  m ånga håll i N o rrlan d s 
och D alarnas skogsbygder, bl.a. i 
Ö stjäm tland . I d e tta  läge gjorde 
n åg ra  led an d e  och po litisk t aktiva 
bö n d er m o td ra g e t a tt kalla till e tt 
m öte i Bräcke d en  21 jan u ari 1923, 
v a rv id  de  enades om  a tt b ilda  en 
egen  o rganisation , A rbete ts F rihet 
(AF). En d riv an d e  p erso n  i 
sam m an h an g et var rik sd ag sm an  
A. O. F rän d én  (H ögern), K älarne.

P lanerna fick fastare form  d en  3 
feb ruari n är m an  i Ö ste rsu n d  bil
d ad e  Jäm tlands läns fö rb u n d  för 
A rbete ts Frihet. Fören ingens ä n d a 
m ål var a tt "a rbe ta  för b ev a ran d e  
av  gam m al god  svenskm annased  
a tt över sig själv och sitt arbe te  b e 
stäm m a". AF skulle bl.a. käm pa

m o t ko llek tivavta l och för d e t rå 
d an d e  en trep renadsystem et. Sena
re sam m a år b ildades regionala 
o rgan isa tioner i V ästernorrlands, 
G ävleborgs och K opparbergs län. 
Vid m ö ten  i Bräcke och Sollefteå 
hösten  1923 b ild ad es C en tra lfö r
b u n d e t för A rbete ts Frihet. Den 
n y v ald a  sty relsen  leddes av A. O. 
F rän d én  och b es lu tad e  a tt s ta rta  en 
tid n in g  och anställa  en  o rgan i
satör.

C en tra lfö rb u n d et A rbete ts F ri
h e t väckte i sam tid en  m ycket on t 
b lod  hos SSFF och ledde till sp ä n 
n ingar som  levde kvar i decennier, 
in te  m inst i Ö stjäm tland . H istorie- 
lä ra ren  och hem bygdsfo rskaren  
P eter F rändén , h a r  n u  skriv it AF:s 
h isto ria  och sa tt in  dess tillkom st 
och ag e ran d e  i e tt stö rre och lång 
sik tig t sam m anhang . F rändéns 
bok  u tg å r  från  d en  tv åbetygsupp - 
sats i s ta tsk u n sk ap  v id  U ppsala 
u n iv ersite t som  h an  skrev red an  
1968. I sam band  m ed  den  gjorde 
h an  in terv juer m ed  flera av o rgan i
sa tionens led an d e  m ed lem m ar och 
finansiärer. G enom  sitt s läk tskap  
m ed  g ru n d aren , som  var b ror till 
h an s farfar, h a r  han  även  haft full 
tillgång  till o rgan isa tionens arkiv. 
N är h an  2010 p ensionerades från  
sin  skoltjänst, å te ru p p to g  tanken  
p å  a tt skriva en  bok  om  AF, k u n d e  
h an  följa dess h isto ria  än d a  till s lu 
te t år 2000.

F rän d én  v isar bl.a. a tt AF och
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dess tidn ing , som  sta rtad e  1924, 
fick s to rt ekonom isk t stöd  av flott- 
n ingsfö ren ingarna  och skogsbola
gen. D en  h ad e  också tidv is u p p  till 
5 000 ensk ilda  m edlem m ar. D är 
fanns dock  inte ba ra  skogägande 
bönder, u ta n  även  sta tliga och pri- 
v a tan stä lld a  tjänstem än  och före
träd a re  för näringslivet. G enom  
tillgången  till ekonom iska resu rser 
k u n d e  AF anställa  en  m ycket d r i
van d e  rik som budsm an , som  f.ö. 
tjänstg jorde än d a  till 1973. T id
n in g en  v a r  än d a  till dess n e d 
läggn ing  1967 ett v ik tig t red sk ap  i 
dess ag itation . F rän d én  v isar att 
AF:s tillkom st i h ö g  g rad  berodde 
på  d en  aku ta  situ a tio n en  i b y g d e r
na v id  Ö vre G im ån 1922-1923 och 
1927-1928, d är SSFF sanno lik t 
sp ä n t b ågen  för h å r t och överska t
ta t sina krafter. AF v än d e  sig m o t 
att SSFF genom  a tt genom  strejker 
h in d ra  b ö n d ern a  a tt fu llgöra sina 
å tag a n d en  m o t bo lagen , m en  ock
så genom  a tt avverka och d riva  u r 
egen skog. Organisationens g rund
läggande idé  v a r a tt ingen  skulle 
h in d ras  a tt "över sig själv och sitt 
arbete bes täm m a". AF sta rtad e  
agitation , m ed lem svärvn ing  och 
organ isa tionsarbete  och kom  att 
spela en  roll som  m otk ra ft m o t de  
fackliga s träv an d en a  b lan d  skogs
arb e tarn a  u n d e r 1920- och 30-talet. 
D en b ild ad e  "m otfö ren ingar"  d ä r 
d e t u p p s to d  konflik ter inom  
skogsbruk , vägarbete  och lan tarb e

te. D en fick också an hängare  i ex
em pelv is S m åland m en  också 
inom  b y g gsek to rn  i S tockholm .

G enom  F rändéns fo rskn ing  får 
m an  för fö rsta gången  en  tyd lig  
b ild  av  h u r  och varfö r en  o rgan isa
tion  som  AF k u n d e  slå ro t i de 
landsbygdsm iljöer d ä r  ä n n u  inte 
a rb e tsm ark n ad en  b liv it o rgan ise
rad  genom  kollek tiva avtal. H an  
v isar även  a tt de t in te  främ st v a r 
de  sta rka  och sjä lvständiga b ö n 
d ern a  -  AF:s hjältar, om  m an  u t
trycker d e t lite tillspe tsa t -  som  
höll d en  u n d e r  a rm arn a  ekono
m isk t u n d e r  1920- och 30-talet, 
u ta n  de av  skogsbolagen  kon 
tro lle rade flo ttn ingsfö ren ingarna. 
F rän d én  v isar a tt AF in te o betyd 
lig t fö rsvårade SSFF:s o rgan isa
tionsarbete  fram  till m itten  av 
1930-talet. Då skedde en  v ik tig  
v ä n d p u n k t för SSFF n ä r  m an  b ö r
jade sam arbeta  m ed  RLF (Riksför
b u n d e t L andsbygdens Folk) i en  
stor konflik t om  av v erk n in g arn a  i 
D alarna. S edan kom  också Saltsjö- 
b ad sav ta le t 1938, varefte r AF:s 
egentliga betydelse  som  ak tö r p å  
a rb e tsm arknaden  försvann . M en, 
som  F rändén  visar, levde d en  kvar 
genom  b id rag  från  sina s töd jande 
m edlem m ar, d ä rib lan d  sto rfö re ta
gare som  b rö d ern a  M arcus och Ja
cob W allenberg och G erard  Ver- 
steegh. O rgan isa tionens ideolog is
ka in rik tn in g  var fo rtsa tt ag ita tion  
m o t facklig m ak t och cen trala  av 
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tal, m en  tid e rn a  h ad e  n u  b liv it 
andra . F rändén  v isar v ida re  a tt o r
gan isationen  även  h ad e  en  liten 
kärna  av  y tte rs t trogna m ed lem 
m ar p å  g räsro tsn ivå , som  v ar trog
na  sina ideal än d a  tills AF gick i 
g raven  år 2000.

P eter F rän d én  h ar lyckats ge en 
väl av v äg d  analys och besk rivn ing  
av  b ak g ru n d e n  till AF:s tillkom st 
och roll u n d e r  d en  tu rb u le n ta  a r
b e tsm a rk n a d en  p å  1920- och 30- 
talet. H an  är väl fö rtrogen  m ed  si
tu a tio n en  inom  skogsb ruket som  
berö rd e  sto ra  g ru p p e r i in landets 
skogsbygder. G enom  tillgång  till 
AF:s ark iv  och sina person liga  
kon tak ter och in te rv juer m ed  orga
n isa tionens fö re trädare  k an  h an  
visa a tt o rgan isa tionen  fick ett 
lång t och för de  flesta h ittills okän t 
liv, även  om  dess egentliga roll 
u p p h ö rt m ed  S altsjöbadsavtalet 
1938. D ess tid n in g  b lev  e tt fo rum  
för en trogen  skara en tu siaste r 
som  po litisk t hö rd e  hem m a långt 
till höger och som  satte  in d iv id en  
främ st och som  såg cen trala  avtal 
och sta rka fackliga o rgan isa tioner 
som  n ågo t av  ondo. D etta m edfö r
de också a tt d en  v ar k ritisk  även  
m o t sta rka  bondefackliga o rgan i
sa tioner som  RLF. D en v än d e  sig 
även  m o t B ondefö rbundets u p p 
görelser och sam arbete  m ed  SAP 
(Socialdem okratiska a rb e tarep a rti
et) 1932-1939. D etta k an  synas 
v ara  en  p arad o x  eftersom  det

fanns flera hem m ansägare  b lan d  
AF:s g ru n d are  m en  också b land  
o rgan isa tionens m est trogna m e d 
lem m ar, de  som  v ar m ed  än d a  in  i 
v å r egen  tid. M en sam tid ig t m åste 
m an  m innas a tt jo rd b ru k a rn as p o 
litiska m obilisering  från  1910 och 
fram åt också följde åtm instone två 
politiska grenar. En som  ledde in  i 
H ö g erp artie t och en  in  i B ondeför
b u n d et. F rän d én  v isar även  a tt AF, 
till sk illnad  från  vad  som  ib land  
hävda ts, tog  av s tån d  från de  n az is
tiska strö m n in g a r som  v an n  visst 
in steg  i Sverige u n d e r  senare delen  
av  1930-talet.

M ats Rolén

H enrik  O. L unde, Finlands val 
1941-1944. Samarbetet m ed H it- 
ler-Tyskland. Ö versä ttn ing  John- 
H enri H olm berg . F ischer & Co., 
S tockholm  2014.

D en no rsk -am erikanske översten  
och m ilitä rh is to rikern  H enrik  O. 
L unde gav 2008 u t en  kritikerro- 
sad  bok  om  d en  tyska ockupa tio 
nen  av  N orge våren  1940: H itler's 
Pre-Em ptive War. The Battle fo r  N or
way, 1940. I svensk  översä ttn ing  
föreligger n u  h an s an d ra  sto ra  m i
litärh isto riska  arbete, näm ligen  de t 
om  fo rtsä ttn ingsk riget 1941-1944 
m ellan  F in land  och Sovjetunionen. 
Ä ven  om  litte ra tu ren  om fo rtsä tt
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n ingsk rige t ä r sto r h a r  d e t in te 
tilld rag it sig  sam m a in tresse som  
v in te rk rig e t 1939-1940. F in lands 
ta p p ra  kam p m o t d en  sovjetiska 
överm ak ten  u n d e r tre  v in te rm ån a
der v an n  b e u n d ra n  och respek t i 
b åd e  E uropa och A m erika. Eng
land  och F rankrike övervägde a tt 
sända  m ilitä r till lan d ets  u n d sä tt
n ing  och M ussolin i tog  offentligt 
stä lln ing  för F in lands sak. F ortsä tt
n ingsk rige t åsam kade också Fin
land  tre gånger så sto ra fö rluster i 
d ö d a  och så rade som  v in terkriget. 
F in land  v a r  d en  en d a  dem o k ra tis
ka sta t som  stred  p å  H itlertysk- 
lands sida  u n d e r  an d ra  v ä rld sk ri
get. Trots Tysklands och dess för
b u n d n a s  v illkorslösa kap itu la tion  
k u n d e  F in land  ensam t d ra  sig u t 
u r  k riget m ed  b ibehållen  sjä lvstän
d ig h e t och u ta n  a tt bli ockuperat.

Flera k än d a  svenska författare 
och jou rna liste r som  Barbro Al- 
v ing , O lof Lagercrantz, F larry 
M artinson , V ilhelm  M oberg och 
Sven S tolpe b ev ak ad e  p å  n ä ra  håll 
v in te rk rige t eller de ltog  som  sol
d a te r i d en  svenska frivilligkåren. 
M oberg, som  b efann  sig i F in land 
v id  fred su p p g ö re lsen  d en  12 m ars 
1940, reagerade kraftig t m o t a tt 
F in land  i jun i 1941 slöt u p p  på 
Tysklands sida v id  an g rep p e t m o t 
S ovjetunionen. S tyrkan  i L undes 
bok, som  i allt väsen tlig t bygger p å  
an d ra s  forskning, ä r  a tt h an  in te 
b ara  ger en  deta ljerad  sk ild ring  av

de m ilitä ra sty rkefö rhållandena 
och hän d e lse fö rlo p p en  u ta n  också 
belyser fo rtsä ttn ingskrigets po litis
ka och delv is världspo litiska  
aspekter. D en  finska s ta ts led n in g 
ens skickliga m en  m ed v e te t d u b 
b e lb o ttn ad e  agerande  som m aren  
1944 räd d a d e  sjä lvständigheten .

F in land  ville 1940 in te  dela b a lt
s ta te rnas öde och annek te ras av 
Sovjetunionen. F rån  finsk t håll 
hyste  m an  inga tv ivel om  a tt S talin 
v id  läm plig t tillfälle äm n ad e  a n 
g ripa  lan d e t igen. I novem ber 1940 
fö rhörde sig också d en  sovjetiske 
u trik esm in is te rn  M olotov hos H it
ler om  Sovjetun ionen  k u n d e  s lu t
föra d e t av b ru tn a  anfallet m ot F in
land. Svaret b lev  nekande. För att 
behålla  sin  s jä lvständ ighet m åste 
F in land  liera sig m ed  en sta rk  
Ö stersjöm akt. N ågo t a lternativ  till 
Tyskland fanns inte. N orge och 
D anm ark  v ar o ckuperade  av  ty s
karna och n ågon  hjä lp  från  E ng
lan d  v ar in te  a tt räkna  m ed. A lli
ansen  m ed  Tyskland ingicks d ä r 
för av  nöd tvång . N åg o t rege lrä tt 
po litisk t av tal slöts inte. D en  fin
ska sta ts led n in g en  behöll även 
fo rtsä ttn ingsv is b es täm m an d e rä t
ten  över lan d ets  fram tid . S ym pati
erna för d en  tyska naz ism en  i F in
lan d  var ringa  och d e t finska fa- 
sc istpartie t v a r  litet. Efter d e t b lo 
d iga inbö rdesk rige t 1918 iv rade  
M annerheim  för k lassförsoning  
och in rikespo litisk t anslö t sig Fin-
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land  till d en  no rd iska folkhem s- 
m odellen .

N ågon  an tisem itism  av b e ty d e l
se fanns in te  i F in land. På själv- 
s tä n d ig h e tsd ag en  1944 begav  sig 
M annerheim , d å  p residen t, till sy
n agogan  i H elsingfors och ned lad e  
en  k rans och läste u p p  texten: "Till 
m inne av  de  s tu p a d e  jud iska sol
dater, som  i tvenne krig  ta p p e rt 
k äm p at och fallit för sitt land". Ci
ta te t är h äm ta t från  Jörn D onners 
bok  A nteckn ingar om M annerheim  
(2011) an m äld  i O kn y tt 3 -4  2012. 
K ransned läggn ingen  skedde m e
d an  tyska g o d ståg  fo rtfa rande  ru l
lade m o t g askam rarna  i A usch
w itz . N y ligen  fu n n et m ateria l i fin
ska rik sark ive t kom plicerar dock i 
v iss m ån b ild e n  av synen  p å  ju 
d iskhe t i F in land  u n d e r fo rtsä tt
n ingskrige ts  år. En fo rsk n in g srap 
p o rt h ä v d a r  till exem pel a tt d en  
finska s ta tspo lisen  sä rb eh an d lad e  
jud iska flyk tingar eftersom  de an 
sågs vara  kom m unistsym patisö rer. 
K om m unis tpartie t var fö rb judet i 
F inland.

N är o pera tion  B arbarossa och 
d e t tyska anfallet m o t Sovjetunio
n en  in leddes d en  22 ju n i 1941 gick 
finska tru p p e r  fyra d ag a r senare 
över d en  n y u p p rä tta d e  finsk-sov- 
jetiska gränsen . En b red  fo lkopi
n ion , in te  m in st de  400 000 karelare 
som  fö rd riv its 1940, ville återta  
finska K arelen, d e t gam la Viborg- 
ska guvernem en te t, som  av trä tts

till R yssland v id  freden  i N ystad  
1721 m en  återfö rts  till S torfursten- 
dö m et F in land  v id  freden  i Fre- 
d rik sh am n  1809. D en finska arm én  
v ar väl ru s tad  för uppg iften . H ela 
500000 so lda te r m obiliserades, en 
oerhö rt stor n u m e rä r  för e tt land  
m ed  k n ap p t fyra m iljoner in v ån a
re. A rtilleri, flyg och p an sa r  h ad e  
k raftig t fö rstärk ts sedan  v in te rk ri
get. D et finska anfallets n o rra  
flank  sk y d d ad es främ st av de 
200000 m an  sta rka tyska b erg sd i
v isionerna som  överförts från  N o r
ge och v ilkas u p p g ift v a r  a tt från  
d en  50 m il långa L ap p lan d sfro n 
ten  erövra  M urm an sk  och ta ko n 
tro ll över M urm anskbanan , som  
kom  att förse Sovjetunionen m ed 
k rigsm aterie l från  USA. S talin istis
ka h isto riker h a r  fö rringat den  
engelska och am erikanska h jäl
pens betydelse, m en  C hrusjtjov  
skriver i sina m em oarer a tt d en  
v a r  oum bärlig . F örst i e tt sen t ske
de av kriget kom  införseln  v ia Per
siska v iken  och Stilla h av sk u sten  
a tt få m er av g ö ran d e  betydelse.

D et finska anfallet blev lycko
sam t. Sovjetun ionen  v ar tv u n g e t 
a tt avde la  sty rko r för a tt s toppa  
d en  tyska n o rd arm én s anfall m ot 
L eningrad . D en  finska arm én  
ryckte fram  över d en  finsk-sovje
tiska g ränsen  från  1939 och n åd d e  
F järrkarelen  och floden  Svir i La- 
dogakarelen . 1 konserva tiva  och 
akadem iska kretsar s tödde  m an  ett
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p e rm a n en t in fö rlivande av dessa 
om råd en  m ed F inland. Vissa av 
M annerheim s d ag o rd e r kan  tyda 
p å  a tt h an  delade d en n a  u p p fa tt
ning. Troligare är a tt h an  ville an 
v än d a  de  o ckuperade  sovjetiska 
om råd en a  som  ett tru m fk o rt v id  
kom m an d e fredsförhandlingar. En 
om edelbar följd av a tt den  finska 
arm én  b e träd d e  sovjetiskt te rrito 
riu m  blev  a tt E ng land  fö rk larade 
F in land  krig. USA avstod  dock 
härifrån . M an  u p p sk a tta d e  a tt F in
land  in te  skar av  M u rm an sk tra fi
ken. F in land  v an n  i W ashington 
också ett v isst gehör för åsik ten  a tt 
m an  förde ett från  T yskland sepa
ra t k rig  m o t Sovjetunionen.

D en finsk-tysk-sovjetiska fron
ten  kom  1943 och fram  till som m a
ren  1944 a tt karak teriseras av stä ll
n ingskrig . F in land  hem förlovade 
över 100 000 m an  för a tt k lara d en  
civila försörjningen. Tyskarna, 
ovana v id  d en  no rd liga  te rrängens 
logistik, m isslyckades m ed  a tt nå 
M urm an sk  och a tt skära av M ur- 
m anskbanan . W ehrm acht, d en  tys
ka k rigsm akten , h ad e  också u n 
d ersk a tta t R öda arm éns m o d ern i
sering  och ökade slagstyrka sedan  
v in terk rige t. Som  Flolte p åp ek ar 
sam o rd n ad es d en  tyska och finska 
k rig fö ringen  in te heller p å  e tt ef
fektiv t sätt. F inska officerare b e
fann  sig v isserligen  i de  tyska sta
berna  och tyska officerare i de  fin 
ska, m en  n åg o t sam la t överbefäl

fanns inte. M annerheim  v äg rad e  
bes täm t a tt ik läda sig en  såd an  
roll. I b åd e  finsk och tysk  m em o ar
litte ra tu r h a r  fram förts åsik ten  a tt 
m an  bo rd e  ha  u tn y ttja t d e t tidv is 
sto ra  n u m e rä ra  övertag  som  de 
finsk-tyska tru p p e rn a  h ad e  u n d e r 
1943 för a tt b ed riva  en  m er ak tiv  
krigföring. U n d er m er än  ett och 
ett h a lv t år s tod  600 000 finska och 
tyska so lda te r m ot m ind re  än  
200000 sovjetiska.

Från tysk  sida ville m an  att den  
finska a rm én  skulle delta  i in ring- 
n in g en  av L eningrad. M annerheim  
väg rad e  u n d e r  hän v isn in g  till b ris 
tan d e  n u m e rä r  och eldkraft. 
H u v u d sk ä le t torde, som  L unde 
fram håller, h a  v a rit a tt M anner
heim  in te  önskade skapa irrepa- 
rab la m o tsä ttn in g ar till Sovjetunio
nen. H ans n ärm aste  m an  general 
H ein rich  p åp ek ad e  också för ty s
karna  a tt F in land  i sam b an d  m ed  
sjä lvständ igheten  1918 lovat de 
eu ropeiska h u v u d s tä d e rn a  a tt inte 
p å  n åg o t sä tt h o ta  den  ryska 
h u v u d s ta d e n  vars fö rstäder låg 
en d ast 30 k ilom eter från  d en  fin
ska gränsen .

Efter tyska 6:e arm éns k ap itu la 
tion  i S talingrad  i början  av  1943 
förstod  M annerheim  och d en  fin
ska sta tsledn ingen  a tt Tyskland 
skulle förlora kriget. F redssonde- 
ringar in leddes m ed  M oskva via 
d en  sovjetiska S tockholm sam bas- 
sadö ren  A leksandr a Kollontaj. D i
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rek ta fö rhand lingar ägde  ru m  i 
M oskva först i m ars 1944 m en  av
b rö ts eftersom  ryssarna kom  m ed 
för F in land  oacceptabla krav. S ta
lin  beslö t i s tä lle t a tt tv inga Fin
lan d  till fred, m öjligen tänk te  han  
sig a tt ockupera  hela landet, ge
n om  en  storoffensiv som  in leddes 
d en  9 juni. Röda a rm én  ryckte 
snabb t ä n d a  fram  till V iborg och 
avsik ten  v ar u p p en b a rlig en  a tt nå 
läm plig  te rrän g  för de  ryska p a n 
sa rtru p p e rn a  m ed  sikte p å  H el
singfors.

Tyskland h ad e  våren  1944, o roat 
av  de finsk-sovjetiska fred ssam ta
len, inställt v ap en lev eran sern a  till 
F inland. De å te ru p p to g s  sed an  u t
rikesm in ister von  R ibbentrop  den  
22 jun i besök t H elsingfors v arv id  
p resid en t Ryti fö rsäkra t h o n o m  att 
ingen  av  h onom  ledd  regering  
skulle in leda  fredssam tal m ed  
Sovjetunionen. G enom  avvärj- 
n ingsslage t v id  Tali-Ihantala n o r
d ö st om  Viborg den  3 juli, N or
dens stö rsta  slag  en lig t L unde, 
sto p p ad es d en  sovjetiska fram - 
ryckningen. Av stor b etydelse  för 
slagets u tg ån g  v ar d e t s ta rk a  fin
ska fältartilleriet som  m ed  250 p jä
ser beskö t de  sovjetiska linjerna, 
de  tyska leveranserna av h y p e r
m o d ern a  p an sarv ä rn sv ap e n  och 
a tt de t finska stridsflyget fö rstärk 
tes m ed  e tt trettio ta l S tukap lan  u r 
Luftwaffe. F ronten  stab iliserades 
också sn a rt efter d e t a tt ry ssarna

d rag it tillbaka s ty rkor som  b eh ö v 
des v id  u p p ru lln in g e n  av  de  tyska 
arm éerna  i Baltikum  och Vit
ryssland .

I F in land  fö rstod  m an  em ellertid  
red an  a tt k riget v a r fö rlo ra t och att 
m an  inte skulle k unna  stå em ot ett 
fö rnya t ry sk t anfall. Särskilt fack
fö ren ingarna iv rad e  för e tt snabb t 
v apenstilles tånd . D en finska led 
n ingen  h an d lad e  n u  snabb t och 
m ed  sto r skicklighet. D en 4 au g u s
ti avgick  Ryti som  p resid en t och 
efte rträd d es av M annerheim  efter 
en  u n d an tag slag  i finska r ik sd a 
gen. D en 26 au g u sti m ed d elad e  så 
F in land  Berlin a tt R ibbentrop-R yti- 
av ta le t u p p h ö rt a tt gälla. I e tt p e r 
son lig t b rev  till H itler fö rk larade 
M annerheim  de finska bevekelse- 
g ru n d ern a . D en p å tv in g ad e  m esal
liansen  m ellan  d en  finska d em o 
kratin  och H itle rd ik ta tu ren  h ad e  
u p p h ö rt. N ågo t svar på M anner- 
heim s brev  kom  aldrig . D en  19 
sep tem ber in träd d e  vapenstille 
s tån d  p å  sam tliga finsk-sovjetiska 
fron tavsn itt. Först v id  d en  eu ro p e
iska fredskonferensen  i P aris 1947 
un d erteck n ad es d e t slu tliga freds
av ta le t m ellan  de  allie rade och 
F inland. 1940 års g räns stod  fast 
fö ru tom  a tt F in land  fick av träd a  
y tte rligare  la n d o m råd en  i norr.

För F in lands del u p p h ö rd e  inte 
k rig sh an d lin g arn a  i sep tem ber 
1944. S ovjetun ionen  k räv d e  a tt de 
tyska tru p p e rn a  i lan d et snabb t
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skulle avv äp n as eller fördrivas. 
D et s.k. L ap p landsk rige t m ellan  
de fo rna v ap en b rö d ern a  b e tra k ta 
des av  S ovjetu ionen till en  början  
som  e tt lå tsaskrig , och efter p å 
tryckn ingar in tensifie rades k rig s
han d lin g arn a . T yskarna tilläm p a
de d en  b rän d a  jo rdens tak tik  in 
n an  de å te rv än d e  till N orge. M er 
än  40000 b y g g n ad e r i L app land  
förstördes. H ela R ovaniem i b rä n 
des ned.

F in land  fö rlo rade 94 000 so lda ter 
1940-1945. Trots dessa  enorm a för
lu ste r h ad e  landets värn p lik tsarm é 
lyckats m ed  sin  u p pg ift, näm ligen  
att trygga d en  nationella  sjä lvstän
d ig h e ten  och d e t dem okra tiska  
styrelseskicket.

Lars-Göran Tedebrand

Lilian O. M ontm ar, För inte så länge 
sedan. B okförlaget A lerta , Tum ba 
2014.

L ilian O. M on tm ar h a r  kom m it till 
d en  tredje delen  i d e t h o n  kallar 
sitt Norrlandsprojekt. I d o k u m e n tä r
rom anens form  b erä tta r  fö rfattaren  
om  p erso n e r och företeelser h o n  
p å  o lika sä tt kom m it i kon tak t 
m ed  och som  u tsp e la r sig i d en  
n o rrlä n d sk a  miljön.

D en första delen , Kolonisterna på

hjortronm yrarna, recenserades i O k
n y tt  n r  3-4  2010. D en  h an d la r  om  
de svåra  fö rhå llandena för de  fa
m iljer från  söd ra  Sverige som  för
sökte sig p å  livet som  kolonister i 
1920-talets M ötingselberg  u tan fö r 
V ilhelm ina. D en an d ra  delen  tar 
u p p  h is to rien  om  sam ekv innan  
från  söd ra  L app land  som  gick till 
k u n g en  i S tockholm  för a tt få h o 
n om  att o rd n a  så a tt sam ebarnen  
fick sko lunderv isn ing . Boken M a 
ria M agdalena M athsdotter. K ungen, 
sam ekvinnan och den franske pastorn  
kom  u t 2012 och recenserades h ä r  i 
O kn y tt n r  1-2 2013.

N är M ontm ar n u  kom m it till 
d en  tred je delen  är d e t kv inno rnas 
liv "för in te  så länge sed an "  som  
är bokens bu d sk ap . De in led an d e  
kap itlen  h an d la r  p å  ett överg ri
p an d e  h isto risk t p la n  om  ett sam 
hälle u ta n  p reven tivm edel m en  
m ed  fö rdöm ande  ögon  p å  de  k v in 
n o r som  b lev  g rav ida  u ta n  a tt v ara  
gifta och de  b a rn  som  föddes u ta n 
för äk tenskapet. G ifterm ål var 
dock in te  alltid  en  räddn ing . Täta 
och å te rk o m m an d e b arn afö d slar 
och d ö d  i b a rn sän g  d rab b ad e  
m ånga. Skilsm ässor v a r  av  sociala 
och ekonom iska skäl heller ingen  
u tv äg  u r  fö rn ed ran d e  sexuella för
hållanden .

Boken b eh a n d la r  i de  fem  första 
k ap itlen  kv in n o ö d en  och fenom en 
som  till sto r del är k än d a  för en 
stö rre publik . R allarkockan Svarta
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Björns m ärk liga  livsöde h ar 
sk ild ra ts  i m ånga sam m anhang ; 
d en  första boken  kom  u t redan  
1914 (Ernst D idring , M alm . 
Skildringar nordanfrån. 1, M ännen  
soni gjorde det). Svarta Björn har 
g ett u p p h o v  till legender och b e
rättelser, till tea te rfö restä lln ingar 
och m usikstycken . Svarta Björn 
fanns i ra llarnas d rö m m ar och står 
som  sym bol för de k v inno r som  
tillsam m ans m ed  fem -sex  tu sen  
m ä n  a rbe tade  längs R iksgränsba- 
nan. D et ä r dock  inte d en  ro m an 
tiska b ilden  som  sk ild ras i M ont- 
m ars bok, u ta n  den  m ansdom ine- 
rad e  vard ag en  och d e t h å rd a  slitet 
för k v inno rna  i den  kärva natu ren .

Tre kap ite l h an d la r  om  Elise Ot- 
tesen  Jensen, om  hennes b a rn d o m  
i N orge och hennes liv sgärn ing  för 
a tt sp rid a  ku n sk ap  om  b arn b e
g ränsn ing . Elises syster M agnh ild  
b lev  tid ig t g rav id  och försk ju ten  
av  fam iljen, v ilket ledde till a tt hon  
som  32-årig tog  sitt liv. Elises m or 
h ad e  p å  tio  år fö tt sex b a rn  som  
alla av lid it i sp ä d  ålder. D et ä r inte 
sv årt a tt förstå Elises engagem ang  
för sexualupp lysn ing , och hon  
skaffade sig också verkn ingsfu lla  
v erk tyg  i sitt y rke  som  jou rnalist 
och fo lkbildare. Elise kom  att viga 
sitt liv å t arbetet. H o n  reste, skrev, 
höll fö redrag, ag ite rade  för födel
sekontro ll och sta rtad e  RFSU.

Efter de in led an d e  kap itlens h is
toriska in ram n in g  följer två  b e rä t

telser om  k v innoöden  till v ilka 
M on tm ar h a r  person liga  k o p p lin g 
ar. "Lydias Bok" h an d la r  om  h en 
nes egen  m orm o r som  p å  tid ig t 
1900-tal tillsam m ans m ed  m aken  
A lbin  h ad e  försökt börja ett liv på  
an d ra  sid an  A tlan ten , i A m erika. 
Trots a tt de  fick d e t ekonom isk t 
b ra  i d e t nya  lan d et blev Lydias 
h em län g tan  så s ta rk  a tt de  å ter
vände . D eras första hem  efter å te r
kom sten  b lev  hos A lbins fö rä ld rar 
p å  G otland , m en  tid en  i A m erika 
h ad e  sa tt sin  p räge l p å  deras sä tt 
a tt vara  och se p å  världen , och till
varon  d ä r  b lev  sn a rt för trång . Ly
d ias barndom sm iljö  i Sundsvall- 
trak ten  lockade, och A lbin  fick an 
stä lln ing  som  förare av  d e t elek
triska tåget som  frak tade sågade 
varo r på  S unds Å ngsåg  i M edel
p ad . S ågverkssam hällets miljö 
b lev  deras fortsatta  liv. Så sm å
n in g o m  fick de  m öjlighet a tt skaffa 
e tt eget hem  p å  A lnön  och efter ett 
slitsam t liv m ed  m ån g a  barnaföds- 
lar s lu tade  Lydias liv 1949.

"Esters bok" h an d la r om  förfat
ta rens svärm ors mor. H on  var 
u p p v u x en  i trak ten  kring  Ö rn 
sköldsv ik  i en  lin o d lan d e  familj 
och fick tid ig t delta  i arbe te t på  
gården . H o n  m ö tte  s tenhuggaren  
Per A lbin  A ndersson , och de  gifte 
sig i A rnäs kyrka 1903. De kän d e  
b åd a  a tt de  ville n åg o t m er m ed  
sina liv, och de  började se sig om  
efter e tt jo rd b ru k  a tt sa tsa på. De
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köp te först en  g å rd  i Ö stergö tland , 
m en  efter a tt d en  b ran d h ärja ts  
b lev  d e t flytt till V ästergö tland , 
och efter y tte rligare  n åg ra  år köp te  
de en  ä n n u  större g ård  i V ästm an
land. Efter fö rsta v ärld sk rig e t kom  
em ellertid  helt an d ra  tider, och en  
dag  k u n d e  de in te  behålla  g å rden  
längre. L ivsvillkoren än d rad es 
helt, och p are t gick från  att vara  
sjä lvägande b ö n d er till en  tillvaro 
som  anstä llda  p å  bondgårdar. Ef
ter n åg ra  svåra  år b lev  fam iljen en 
av de  E sk ilstunafam iljer som  an 
tog erb ju d an d e t om  a tt b li ko lon is
ter p å  h jo rtronm yrarna  i söd ra  
L app land  1924. Per A lb in  gav  in te  
heller n u  u p p  h o p p e t om  en  bä ttre  
tillvaro  och gav sig iväg m ed  n åg 
ra an d ra  till Brasilien, m en  kom  ef
ter två  å r tillbaka till fam iljen. D e
ras och de  övriga bybornas fo rtsa t
ta liv i M ötingselberg  är u tfö rlig t 
sk ild ra t i M ontm ars första b o k  och 
också d o k u m e n te ra t genom  Sune 
Jonssons fo tografier och Laila Eli- 
assons och fo tografen  K arl-E inar 
Löfqvists resa i Jonssons fo tspår 
(Efter den stora f ly ttn in g e n , 2009).

De följande kap itlen  h an d la r  om  
R uth, Susanna, Lisa och A strid . 
L örfa ttaren  h a r  inga person liga 
k o p p lin g a r till dessa kv inno r m en  
h ar fängsla ts av deras liv och sök t i 
ark iven  för att k u n n a  d o k u m en te 
ra v ad  de  h a r  v a rit m ed  om.

R u th  är tjänsteflickan som  b lir 
g rav id  efter sam varo  m ed  en  m an

ho n  stod  i beroendestä lln ing  till 
och som  n ä r b a rn e t fötts läm nar 
de t i en  korg  p å  k y rk tra p p an  i 
Skön. H on  kom m er i ko n tak t m ed  
tv ä tte rsk an  A ugusta  som  h y r u t 
tv ä ttred sk ap  och får p å  så sä tt 
m öjlighet a tt försörja sig. Efter 
m ånga år och olika tu re r får h o n  
återförenas m ed  sin  b o rtläm n ad e  
do tte r och får även  en  egen  familj 
och en  hygglig  m an  som  m ake.

"S usannas Bok" bygger p å  d a g 
böcker sk rivna av d a lk u llan  och 
sederm era  fo lkskolläraren  Susan
na. K apitlet innehåller en  in tres
san t sk ild ring  av de da lku llo r som  
varje år v an d ra d e  till h u v u d s ta d e n  
för säsongsarbeten . Så sm ån ingom  
får S usanna m öjligheter a tt s tu d e 
ra, först p å  B runnsviks folk
högskola och därefte r v id  sem ina
riet i U m eå. H on  engagerar sig i 
fö ren ingar som  arbe tar för k v in 
no rs rä ttig h e te r och får stim ulans 
av  en  som m arku rs  p å  K vinnliga 
M edborgarsko lan  v id  Logelstad. 
H on  v iger sitt liv å t sin  lä ra rg ä r
n ing  och förblir ogift hela  livet.

I "Lisa och A strids Bok" sk ild ras 
livet för två systra r som  växer u p p  
på  en  b o n d g ård  m ed  fårskötsel 
och u lltillverkning , d ä r  de  som  
an d ra  b a rn  tid ig t får arbe ta i fam il
jeföretaget. Lam iljen sa tsar p å  att 
ge A strid  u tb ildn ing ; h o n  får gå på  
fo lkhögskola i S undsvall m ed  sikte 
på  a tt gå v idare  till sjuksköter- 
skeu tb ildn ing  i U m eå. Lisa får se
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n are  också m öjlighet a tt påbörja 
stud ier; hennes m ål är a tt b li folk
skollärarinna. U n d er an d ra  v ä rld s
k riget m åste  de  göra u p p eh å ll i 
sina s tud ier och delta  i olika frivil
liga insatser, m en  b åd a  fullföljer 
sina u tb ildn ingar. Båda g ifter sig 
och får två  b a rn  vardera . N är vi 
kom m it till 1950-talet h a r  tiden  
m edfö rt en  an n a n  syn  p å  b arn afö 
d an d e  och barnbeg ränsn ing .

Boken av lu tas m ed  ett d ry g t 
50-sidigt kapitel, "F akta om  Sveri
ge i tiden", som  b eh a n d la r tiden  
från  förra sekelskiftet och fram åt. 
K apitlet innehåller u n d e rru b rik e r  
som  "O m  seder och m oral i p res
sen", "RFSU:s rådg ivn ingsko rre- 
sp o n d en s" , "K vinnlig  rö strä tt" , 
"S exualkunskap  i skolans läro
p lan "  m .m . F öru tom  citat och d o 
ku m en t reflek terar M on tm ar över 
h u r  tid san d a n  p räg la r m än n isk o r

nas v illkor och m öjligheter a tt leva 
sina liv. En förteckning  över v ik ti
ga årta l i kv innoh isto rien  k o m p le t
te ra r fak tauppg ifte rna , och boken  
innehåller även  en  u tfö rlig  källför
teckning, d ä r  dock  de o tryck ta käl
lo rna  saknas.

De in led an d e  och d e t av s lu tan 
de kap itle t ger en  in ram ning  till de 
kv in n o ö d en  som  M on tm ar vill be
rä tta  om . Bokens sty rka ligger i 
sk ild ringarna  om  kv inno rna och 
d eras  liv, som  för alltid  kom m er 
a tt va ra  do k u m en terad e . D et är 
också d ä r  M on tm ars förm åga att 
gestalta  och levandegö ra  kom m er 
till sin rätt. Boken ger p å  e tt lä ttill
gäng lig t sä tt en inblick i kv innors 
v illkor och kan  bli en  in kö rspo rt 
till en  stö rre m ed v e ten h e t och in 
tresse a tt forska v idare  i äm net.

Carina Strömberg



Teo Sundin in memoriam

Foto: Lisa Sundin.

Efter ett långt och verksamt liv har Johan Nordlander-sällska- 
pets mångårige medlem Teo Sundin gått bort. Han föddes den 9 
mars 1921 i Öden, Nordingrå, och avled den 11 november 2014 i 
Sundsvall. Han var medlem redan i den interimsstyrelse som 
bildades den 7 januari 1979 och var ständig medlem fram till sin 
död.

Teo valdes vid det första årsmötet till skattmästare och ut
sågs efter ett antal år till revisor. I samband med flytt till 
Sundsvall avgick han på egen begäran vid årsmötet 1994. För 
sällskapet var han en värdefull medarbetare som utförde sina 
uppdrag på ett omvittnat pliktmedvetet och synnerligen 
omsorgsfullt sätt.

Teo Sundin var en mångsidig man. Teknik och radio var 
hans stora intresse och hobby redan i unga år. Efter ingenjörs
examen i elektroteknik anställdes han vid Televerket i Sunds
vall 1945 och fick ansvar för byggande av radiostationer och
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utbyggnad av tv-nätet. Teo var en stor teknisk begåvning med 
bl.a. patent i tio länder och han förlänades med en silverme
dalj vid en uppfinnarutställning i Versailles.

Senare fick Teo en chefstjänst inom Sjöfartsverket som inne
bar tjänstgöring i såväl Njurunda som Nordmaling. Till 
Sundsvall kom han tillbaka 1996 och bodde där fram till sin 
död. Han var kyrkligt engagerad i kyrkorådet, var kyrkvärd 
och sjöng tillsammans med hustrun i kyrkokören.

Teos stora intresse var släkt- och bygdeforskning och till
sammans med sonen Per gav han ut flera böcker med socken
genealogier, Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890 (1975) 
och Släkter och gårdar i Arnäs 1535-1915 (1998). Hans forskning 
om trolldomsrannsakningarna i Vibyggerå 1675 resulterade i 
boken Häxorna. Häxtro och vidskepelse i 1600-talets Ångerman
land (1978). Olof Fahléns böcker om häxprocesserna Dömd till 
yxa och bål. En berättelse om häxprocesserna i Torsåker 1674-75 
(1985) och Eldens återsken. En berättelse om häxprocessernas epi
log i Torsåker (1986) bygger på fakta från Teos forskning, som 
även på detta sätt är bevarade för eftervärlden.

Teos förmåga att läsa och tolka gammal handskrift kom väl 
till pass när han skrev av protokollen från rådhusrätten i Här
nösand fram till 1701. Detta arbete fortsatte han med ända in 
på 2000-talet. Avskrifterna är genealogiskt bearbetade av so
nen Per. Teo skrev även av matriklar för Härnösands trivial
skola som Per kompletterat till en databas som nu finns på 
internet för åren 1647-1800.

Teo Sundin skrev artiklar i Tidsspår. Hembygdsbok för Ånger
manland och Medelpad och i tidskrifter utgivna av Ångerman
lands och Medelpads hembygdsförbund och Föreningen Nor
ra Ångermanlands hembygdsforskare. Han var också en 
kunnig föredragshållare och höll föredrag bl.a. i Johan Nord- 
landers-sällskapets regi. Intresset för lokalhistoria ledde till 
att han utarbetade metoder för byaforskning och initierade 
studiecirklar i byaforskning i Nordmaling.
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För sitt engagerade arbete med sockengenealogierna belö
nades Teo och Per Sundin med Victor Örnbergs hederspris 
1998. Priset delas ut en gång om året av Sveriges släktforskar- 
förbund för stora insatser för släktforskningen.

Carina Strömberg



Medarbetare

Laila Eliasson, f. 1966 i V ilhelm ina. Fil. kand. från  K ultu rvetarlin jen  v id  
U m eå un iversite t, m u se iin ten d en t och ansvarig  för V ilhelm ina 
m useum .

P eter F rändén , f. 1945 i K älarne, Jäm tland . Fil. kand. v id  U ppsa la  u n i
versitet. H ar a rb e ta t som  stud ieväg ledare , lärare och sko lledare och 
rek to r på  W argentinskolan  i Ö ste rsund . T idigare ak tiv  inom  h em 
bygdsrö re lsen , bl.a. som  sty relse ledam ot i H eim bygda, h em b y g d sfö r
b u n d  för Jä m tla n d /H ärje d a le n , och i Sveriges H em bygdsfö rbund .

Irm a R idbäck, f. 1940 i N arken , f.d . K orpilom bolo försam ling. F il.kand. 
Bibliotekarie v id  R iksarkivets b ib lio tek  1994-2006, tid igare  v id  Jäm t
lands läns b ib lio tek  sam t in fo rm ationsansvarig  v id  R ik sark iv e t/ 
SVAR.

M ats Rolén, f. 1948 i N yhem s socken, Jäm tland . D ocent i h isto ria  v id  
U ppsala  un iversitet. H ar a rb e ta t inom  sta tsfö rva ltn ingen , h em b y g d s
rörelsen , M itthögsko lan  och F o rsk n in g sråd sn äm n d en  och var 1998- 
2010 fo rskn ingsd irek tö r v id  R iksbankens Jubileum sfond .

Å ke S andström , f. 1948 i Um eå. D ok to rand  i no rd iska sp råk  inom  äm 
n e t fo rnno rd isk  rodd  term inologi v id  in stitu tio n en  för sp råkstud ier, 
U m eå un iversitet. F öreståndare  för H o lm öns båtm useum .

C arina S tröm berg, f. 1943 i Ö rebro , ekonom exam en, U m eå un iversitet, 
sam t s tu d ie r i ark iv- och in fo rm ationsvetenskap . H ar a rb e ta t som  d i
rek tö r för R iksarkivet SVAR och som  landsark ivarie  v id  L andsark ivet i 
H ärn ö san d . S kattm ästare i Johan  N ord lander-sällskapet.

Lars-G öran T edebrand , f. 1939 i Sundsvall. P rofessor em eritu s i h isto 
risk  dem ografi v id  U m eå un iversitet.
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