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ERIK NYDAHL

“Så gör jag af med penningar”
En inblick i Kramforsbolagets skogsaffärer i lappländska Hacksjö år 18871
En mörk och kulen vinterdag veckan före jul 1887
pulsade en hästskjuts genom snön på vägen som
ledde från byn Hacksjö i Åsele lappmark på väg ner
till ångermanländska Backe. Mannen i släden var
skogsinspektor för Kramfors AB, ett av de större
sågverken efter Ångermanälven. Dagen innan hade
han, Israel Mattsson, avslutat skogsaffärer med
bönderna i Hacksjö och nu var han på väg hemåt. Till
telegrafstationen i Backe, varifrån han kunde
meddela sig med brukspatron om affären, återstod
det ännu ett par dagars färd. Därför gällde det att
komma fram så fort som möjligt i det bistra
vinterföret.
Från 1800-talets första hälft och fram till 1900-talets början
förändrades ägandet till skogsmarken i stora delar av
Norrland. I ett första skede skiftade staten ut kronoskog till

Artikeln har utarbetats inom projektet ”Skogens entreprenörer:
industrialisering och modernisering i Norrlands inland 1850−1910”,
finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.
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bönder och nybyggare genom de s.k. avvittringsprocesserna. Denna överföring av äganderätten på privata
händer följdes av ett andra skede då delar av den utskiftade
marken kom att övergå på olika aktiebolag knutna till
sågverksindustrin. Katalysatorn i denna process var
industrialiseringen, som tog fart efter 1800-talets mitt med
sågverksrörelsen i en ledande roll. De norrländska
skogarna laddades härigenom med stora kommersiella
värden och blev på samma gång intressanta för
spekulation. Skogar, bönder och nybyggare utsattes för ett
omfattande förändringstryck när gamla agrara strukturer
konfronterades med den nya tidens industrikapitalism.
Inledningsvis refereras till en ögonblicksbild av skogshandeln som särskilt i Norrlands inland pågick med stor
intensitet närmare sekelslutet. Under vad som bäst kan
beskrivas som en skoglig ”guldruschtid” åkte sågverkens
representanter kors och tvärs genom socknar och över
landskapsgränser för att köpa skog och mark av bönderna.
Samtidigt lades grund för en folklig mytbildning som har
levt kvar in i våra dagar, om hur det egentligen gick till när
skog och mark bytte ägare.
Sågverksindustrins frammarsch som jordägare i Norrland följdes av omfattande protester runt sekelskiftet 1900.
En rad, tämligen schablonmässiga, utsagor från denna tid
handlar om hur bolag och andra spekulanter köpt
avverkningskontrakt och hemman av bönder genom skumraskmetoder, så kallat ”baggböleri”, med eller utan brännvin. Något som i gängse fall slutat med att de säljande
bönderna lämnats kvar på sina gårdar i ekonomiskt och
socialt armod, medan bolagens ägare håvat in ”millioners
millioner” på den forna bondeskogen. Den här dystopiska
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uppfattningen om skogsbolagens inträde på scenen förmedlades bland annat genom litterära verk av Valdemar
Lindholm, Olof Högberg och andra författare, framställda i
moderniseringskritisk anda kring sekelskiftet 1900. Men
också, beträffande de sociala konsekvenserna, av den stora
Norrlandsutredningen. Dess betänkande från tidigt 1900tal låg sedermera till grund för den jordförvärvslagstiftning
som instiftades av riksdagen 1906 och som förbjöd aktiebolag från att fortsätta köpa mark av enskilda bönder.2
Inom historieforskningen har den här traditionella
bilden av ”baggböleriet” alltmer kommit att ifrågasättas.
Mats Rolén har framhållit att bönderna i jämtländska
Revsund agerade rationellt utifrån sin tids förhållanden när
de valde att kassera in skogen i reda pengar och, vissa av
dem, övergå till att lönearbeta.3 Likaså har Ove Lundberg
kommit fram till att bolagen i Örnsköldsviksområdet
handlade efter ”rent marknadsmässiga principer”.4 Med
marknadsmässigt avses att bolagen betalade bönderna
konkurrenskraftiga priser och många gånger till och med
var prisledande. Själv har jag pekat på den snabba
stegringen av marknadspriserna, som för vissa jordbruksfastigheter kunde uppgå till tusentals procent under några
För en översikt av Norrlandsfrågan och sekelskiftesdebatten, se Erik
Nydahl, ”Nybyggen till reapris? Bolagsköp av jordbruksfastigheter i
ångermanländska Edsele socken cirka 1870–1906”, och där anförda
arbeten, i Stefan Dalin (red.), Makt, myter och historiebruk: historiska
problem i belysning, Sundsvall 2014.
3 Mats Rolén, Skogsbygd i omvandling: studier kring befolkningsutveckling, omflyttning och social rörlighet i Revsunds tingslag 1820–1977,
Uppsala 1979, s. 36 f.
4 Ove Lundberg, Skogsbolagen och bygden: ekonomisk, social och politisk
omvandling i Örnsköldsviksområdet 1860–1900, Umeå 1984, s. 49.
2
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få decennier, som en viktig orsak till det missnöje som
kanaliserades mot bolagen. Många som sålt blev så
småningom varse om att de skulle ha fått avsevärt mer
betalt om de väntat längre med att sälja, eller inte sålt alls.
Dessutom har det visat sig att en hel del bönder själva
ägnade sig åt skogsspekulation.5
Omväxlande över tid och i olika sammanhang har de
norrländska bönderna sålunda framställts som allt ifrån
offer för industrikapitalismen till rationella affärsmän som
visste att göra profit på egna och andras tillgångar. Det
vetenskapliga problemet har inte primärt gällt om
bönderna blev ”lurade” och sålde för billigt, utan vilka
marknadsmekanismer som ledde fram till en koncentration
av skogsägandet till specialiserade företag. Men baggböleriet är inte helt avfört från dagordningen. I boken
Sveriges historia 1830–1920, utgiven 2012, beskriver Bo Stråth
fortfarande processen i termer av ”skumraskmetoder”, att
bönderna sålde sin skogsmark för ”ofta billiga pengar” och
att staten vidtog åtgärder mot den ”hänsynslöshet som
kännetecknade delar av skogsindustrins exploatering av
människor och avverkningar”.6 Detta visar att frågan är
långt ifrån avgjord.
I den här artikeln kommer jag på mikronivå undersöka
mötet mellan bolag och bönder i en skogsaffär från 1887,
den s.k. Hacksjöaffären. Metoden är mikrohistorisk, s.k.
tjock beskrivning, och syftar till att analysera skogsmarknaden med utgångspunkt i en konkret händelse, som
låter individer träda fram ur ett historiskt kollektiv.
Sammanhanget bidrar till att problematisera hur affärs5
6

Nydahl 2014, s. 118–120.
Bo Stråth, Sveriges historia 1830–1920, Stockholm 2012, s. 328 f.
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relationer mellan bönder och bolag kunde formas, och i
förlängningen handlar det förstås om att relatera den
enskilda affären till vad som är känt från litteratur och
tidigare forskning.
Särskilt är det två aspekter jag vill belysa. Den ena är hur
lagstiftningen skiljde sig åt vid skogsköp i lappmarkerna
jämfört med i kustlandskapen, och hur det påverkade
marknaden i Åsele lappmark. Den andra är hur bolagen
själva, i detta fall Kramfors AB, såg på sin affärsverksamhet
i skogsbygderna. Sågverksindustrins representanter kom
väl till tals i sekelskiftets samhällsdebatt om utvecklingen i
Norrland, men däremot finns det ytterst lite forskning som
behandlar bolagens interna diskussioner kring skogshandeln.
Artikeln består av två delar. Först följer en presentation
av skogsmarknadens utveckling i Åsele lappmark, vilken
huvudsakligen baseras på uppgifter ur länsstyrelsens femårsberättelser. Därefter en mera detaljerad framställning
och analys av hur Hacksjöaffären planerades och genomfördes från Kramforsbolagets sida. Den delen bygger
framför allt på handlingar ur bolagsarkivet och en välbevarad korrespondensserie som gjort det möjligt att följa
de interna diskussionerna. Några brev som skickades
mellan bolagets man ute i fält, skogsinspektor Mattsson,
och hans närmaste chef, brukspatron Kjellberg, är den enskilt viktigaste källan. Den omaskerade korrespondensen
visar hur de båda tänkte och agerade kring den enskilda
affären, men ger också en grund för att kunna säga något
om spelreglerna på skogsmarknaden i stort, såsom bolagets
ledning uppfattade dem. I olika sammanhang har jag också

6
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använt mig av husförhörslängder, skifteshandlingar och
lagfartsprotokoll.

Skogsmarknaden i Åsele lappmark
Perioden från 1800-talets mitt och fram till sekelskiftet 1900
kännetecknades av en stark och med små avbrott närapå
oavbruten tillväxt för den norrländska sågverksindustrin.
Fler bolag etablerade sig på marknaden och volymerna
tilltog, vilket förde med sig en större efterfrågan på skog
och skogsmark. Främst anskaffades råvaran genom långa
avverkningsrätter på bondeskogen och genom leveranstimmer, men mot seklets slut blev det också vanligt att
bolag förvärvade hela hemman av bönderna för att
långsiktigt säkerställa tillgången på timmer.
Inom loppet av några intensiva decennier följde en
omfattande strukturomvandling av jordägandet. Vid ingången till 1900-talet förfogade sågverksägare och
sågverksbolag över 34,3 procent av den totala arealen
privatägd jord i de norrländska länen, varav 41,6 procent i
Västernorrland och 23,6 procent i Västerbotten, naturligtvis
med stora regionala skillnader inom länen.7
Fronten för timmerexploatering rörde sig från kusten
och inåt land, uppströms de större, flottningsbara
vattendragen. Från Ångermanälven och Härnösandsdistriktet delade sig timmerfronten i två grenar, en åt Jämtland och en annan uppåt Åsele lappmark. Detta område
som består av nuvarande kommunerna Vilhelmina, DoroNorrlandskommitténs betänkande (del 6, tabellbilagor), Stockholm
1904, tabell 1.
7
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tea och Åsele hör administrativt till Västerbottens län, men
har historiskt haft starka band med Västernorrland genom
att Ångermanälvens norra gren rinner igenom på sin väg ut
mot Bottenhavet.

Timmerfronten och avvittringen
De ångermanländska sågverkens uppväckta och tilltagande
intresse för skogen i lappmarken kan översiktligt följas
genom Västerbottens länsstyrelses femårsberättelser för
länet, som bland annat redogör för tillståndet i
skogsnäringen. I slutet av 1860- och början av 1870-talet
uppmärksammades första gången att bolag från
Ångermanland hade börjat köpa upp avverkningsrätter och
hemman i Åsele lappmark. De erlagda köpesummorna
uppfattades som förhållandevis höga, åtminstone när man
jämförde med lappmarken i Lycksele där motsvarande
skogar hade blivit sålda för en ”obetydlig köpeskilling”
under samma tid.8
Det ökade intresset för denna del av lappmarken tog sig
även uttryck i att timmerpriserna på kronans virkesauktioner i Åsele kronorevir pressades upp till att bli de
högsta i länet. Som den västerbottniske landshövdingen
kunde konstatera vid upprepade tillfällen under 1870- och
1880-talen hade det sin grund ”i denna floddals bättre
ordnade flottningsförhållanden”, men ”ock mest i en
konkurrens, hvaraf trakterna kring öfriga vattendrag inom
länet äro i saknad”. Denna större konkurrens berodde på
BiSOS, Femårsberättelse för Västerbottens län 1866–1870, s. 7 och
1871–1875, s. 11.

8

8
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”bristen på gröfre virkesdimensioner, som vid Ångermanelfvens nedre lopp blifver alltmer kännbar”, vilken hade
”tvingat virkesspekulanterna att inom lappmarken söka
fylla sitt behof af dylikt virke”.9
Något som bolagens ombud behövde tänka på när de
korsade gränsen var att skogslagstiftningen såg annorlunda
ut i lappmarken än i de norrländska kustlandskapen. I de
ångermanländska socknarna var avvittringen10 i huvudsak
genomförd strax efter 1800-talets mitt och bönderna
förfogade där över sina hemman med oinskränkt
äganderätt. I lappmarken inleddes motsvarande process
först efter riksdagens beslut om 1873 års avvittringsstadga.
Fram till början av 1890-talet genomfördes avvittringen för
områdena söder om odlingsgränsen, men med en viktig
skillnad mot den äldre avvittringen. Bönderna i
lappmarken skulle inte få disponera sina skogar fritt och
bestämma själva vilket timmer som skulle avverkas för
avsalu. I den nya avvittringsstadgan ställde staten krav på
utsyning av jägmästare för alla avverkningar som inte var
för husbehovs skull, vilket följde samma princip som 1866
hade införts i ett tillägg till nybyggeslagstiftningen. Syftet
med ”utsynings-tvånget”, som det kallades, var att staten
ville säkerställa ett långsiktigt hållbart uttag av timmer,
beräknat utifrån beståndets tillväxt och omloppstid.11
BiSOS, Femårsberättelse för Västerbottens län 1886–1890, s. 19.
Avvittring var den process genom vilken enskildas mark skildes
från statens. Pågick i Norrland framför allt under 1800-talet och
innebar att stora skogsarealer fördes över i enskild ägo.
11 För en lagstiftningsöversikt, se Nils Schager, Det svenska skogsbrukets
förutsättningar och historia, Stockholm 1925, s. 115–118. Under 1880talet hade man från statens sida en ganska vag uppfattning om
timmer-beståndet i lappmarken och de utstämplingar som gjordes
9

10
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Avvittringen i Västerbottens läns lappmarker har
tidigare undersökts av kulturgeografen Lennart Stenman.
Han beskriver den som en dragkamp om skogen som utkämpades under 1870- och 1880-talen mellan myndigheter,
skogsbolag och bönder. Eftersom avvittringen sammanföll
med bolagens expansion i området och en stigande medvetenhet om skogens värde, kom förutom utsyningstvånget
frågor om skogsanslagets storlek och inrättande av
sockenallmänningar upp på agendan, i myndigheternas
strävan efter att rädda skogen från en alltför hårdhänt
exploatering.12

Bolagen expanderar
De ångermanländska bolagens räder in i lappmarken sågs
av myndigheterna som en tudelad kraft. Till det positiva
hörde att de bidrog till att ge en bättre förtjänst på kronans
och de enskildas skogar. Men i sin otyglade form med köp
av långa avverkningsrätter och hela hemman uppfattades
de redan under tiden som avvittringen pågick som ett
potentiellt hot mot den självägande lappmarksbonden. Av
landshövdinge-ämbetet
i
Västerbotten
sågs
utsyningstvånget därför som en välsignelse, en motkraft
grundade sig enligt uppgift på ”mer eller mindre approximativa
beräkningar”. Inte förrän under 1890-talet när avvittringen var
avslutad anställdes jägmästarassistenter som mera noggrant
upprättade avverknings-planer över varje by och hemman. BiSOS,
Femårsberättelse för Västerbottens län 1886–1890, s. 20 och 1891–1895,
s. 20.
12 Lennart Stenman, Avvittringen i Västerbottens läns lappmarker,
Uppsala 1983, se främst s. 82–111 och 203–240.

10
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mot en ohejdad rovkapitalism, genom att det begränsade
det kortsiktiga vinstuttaget och därigenom förhindrade
skogarnas snabba ödeläggelse.
I 1875 års berättelse påstods att denna lagstiftningsåtgärd ”helsades med allmänt bifall utaf den tänkande
delen af befolkningen” och att den mer och mer vann ”den
skogegande allmogens belåtenhet”, samt heter det, att den
skulle komma att ha ett ”välsignelsebringande inflytande”
på skogshushållningen i lappmarken.13 Förhoppningen var
att det skulle fungera som en ”damm” och minska intresset
för ren spekulationshandel. På ett sätt, ansåg hövdingen i
sin nästa berättelse från början av 1880-talet, var lappmarken i ett mycket bättre läge för framtiden än det kustland där skogen sedan länge ”skyndat mot sin undergång”
och många byar redan saknade tillgång till det allra
nödvändigaste av hustimmer.14
Vid denna tid var det ett tiotal ångermanländska bolag
som var aktiva skogsspekulanter i området. Länsstyrelsens
tilltro till att utsyningstvånget skulle hejda deras fortsatta
köp av långa avverkningsrätter och hemman infriades inte.
De bolagsägda skogarna i lappmarken skyddades förvisso
av utsyningstvånget från att bli snabbt uthuggna och
fördärvade, men, vidhöll landshövdingen i 1890 års
berättelse, att en del bönder föll offer för frestelsen att sälja
sin skog eller sitt hemman till bolag förde knappast något
gott med sig.

BiSOS, Femårsberättelse för Västerbottens län 1871–1875, s. 11.
BiSOS, Femårsberättelse för Västerbottens län 1876–1880, s. 8–12. Se
även berättelsen 1881–1885, s. 12–15.
13

14
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En sorglig erfarenhet har redan visat, att de summor,
som, ehuru små i förhållande till skogens verkliga
värde, men likväl ansenliga nog betraktade såsom en
plötslig inkomst, tillkommit lappmarksbonden vid
skogsförsäljning, oftast hamnat hos landthandlare
vid kyrkoplatserna i utbyte för uselt kram och endast
i enstaka fall kommit jordbruket till del.15
Här återknyts till det vid sekelskiftet vanliga temat om de
negativa sociala och ekonomiska konsekvenser som ansågs
följa när de självägande bönderna, samhällets främsta
bygg-sten, garanten för stabilitet, sattes på obestånd och
blev ofria. Beträffande just Åsele lappmark betonades det i
senare landshövdingeberättelser också som ett ogynnsamt
förhållande att ”ej endast affärsvinsten, utan äfven arbetsförtjensterna med virkets förädling dragas från länet” och i
första hand kom Västernorrland till del.16 Det kunde inte
heller någon lagstiftning hjälpa mot.
Framme vid sekelskiftet 1900 förfogade sågverksägare
och bolag tillsammans över närmare 180 000 hektar jord och
skog oräknat impediment i denna del av lappmarken. Det
motsvarade cirka 55 procent av den produktiva marken i
privat ägo. I Vilhelmina socken var bolagens andel cirka 42
procent av den dittills avvittrade och enskilt ägda in- och
avrösningsjorden.17 När den norrländska förbudslagen
BiSOS, Femårsberättelse för Västerbottens län 1886–1890, s. 20 f..
BiSOS, Femårsberättelse för Västerbottens län 1901–1905, s. 21.
17 Norrlandskommitténs betänkande (del 6, tabellbilagor), Stockholm
1904, tabell 1, s. 16 f. Dock blir beräkningarna något missvisande sett
till den totala arealen, dels eftersom kronoparkerna inte ingår, dels
eftersom avvittringen ännu inte var avslutad för områdena norr om
odlingsgränsen.
15

16

12
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trädde i kraft sex år senare fördelades detta ägande, som då
hade vuxit ytterligare, på 15 olika bolag, varav 12 var
hemmahörande i Härnösandsdistriktet.18

Hacksjöaffären
Kramfors AB var det största och äldsta av de verk som
försörjdes med timmer genom Ångermanälven. Det första
privilegiebrevet för en vattensåg hade utfärdats redan 1744,
mer än 100 år före det att den första ångsågen kom på plats.
Vid tiden för det industriella genombrottet vid 1800-talets
mitt ägdes Kramforssågen av familjen Kjellberg från
Göteborg, och under hela den Kjellbergska eran mellan
1848 och 1907 var Kramforsbolagets egentliga huvudkontor
placerat i Göteborg.19
Det löpande arbetet i Kramfors sköttes av en disponent
som i sin tur hade en stab av olika tjänstemän under sig.
Under 1850- och 1860-talen rekryterades de flesta av de
tjänstemän som arbetade med skogen och flottningen
söderifrån, ofta från Värmland där näringen hade blomstrat
tidigt under 1800-talet och där det fanns kunskap och
kompetens att hämta. Från 1870-talet ökade också den
lokala rekryteringen, något som bidrog till att förstärka

De aktiebolag som hade störst innehav var Sandvikens Ångsågs AB,
Sandö Sågverks AB, Dals Ångsågs AB, Kramfors AB och Ramviks
Sågverks AB. I uppgifterna ingår inte enskilda privatspekulanters
innehav. BiSOS, Femårsberättelse för Västerbottens län 1901–1905,
uppgifter ur tabell 5.
19 Johan Mannerheim, Kramfors aktiebolag: utveckling och organisation,
Stockholm 1928, s. 5–16.
18
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banden mellan bolagets representanter och lokalbefolkningen i skogsbygderna.20
Israel Mattsson var en av de bönder som tidigt
rekryterades. Han var uppvuxen i västra Ångermanland på
en gård som hade gått i släkten i generationer. I Kramforsbolagets avräkningsböcker finner vi honom omnämnd
första gången 1855, då som behjälplig i flottningen och
några år senare som förman. Kontakterna med Kramfors
intensifierades efter att han 1868 anställdes på deltid som
skogsfaktor med ansvar för att leda avverkningar och
flottning i området runt Fjällsjö. 1873 sålde han sitt fäderneärvda hemman och började lönearbeta på heltid. Från
samma tid engagerades han också som timmerfaktor åt
Strömnäs AB, ett nystartat konkurrerande bolag. För deras
räkning började han göra skogsaffärer med bönderna i
trakten.
Vid ingången till 1880-talet nådde Mattsson sin karriärs
högsta höjd när han befordrades till att bli Kramforsbolagets ordinarie skogsinspektor i Fjällsjö. I den rollen
gjorde han sig framför allt känd för att han kunde tala med
bönder på bönders vis, som ordspråket lyder. I intern
korrespondens från 1880-talet talas om hans ”stora tjenster”
och den viktigaste kvalifikationen sägs ha varit att han
kände de infödda och därför lättare än en utsocknes kunde
göra affärer med dem. Då gjorde det mindre att han stavade
knackigt och saknade boklig bildning.

Detta och följande två stycken bygger på en av författaren ännu
opublicerad artikel: ”Mannen med pengarna: en mikrohistorisk
studie om en doldis i moderniseringen av det norrländska inlandet”.
20
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Israel Mattsson, född i Fjällsjö 1831, död i Strömsund 1911. Skogsinspektor för Kramfors under 1880-talet. Fotot är förmedlat av Arne
Magnusson i Bergsjöåsen.

De första åren som inspektor var Mattssons närmaste
överordnad disponenten Per Lagerhjelm i Kramfors. Men
när denne hösten 1887 lämnade sitt uppdrag genomfördes
en omorganisation och en ny tjänst inrättades som chef för
bolagets skogsförvaltning, med säte i Backe. I början av
oktober 1887 tillträddes denna tjänst av Carl Kjellberg jr.
Kjellberg var vid tillträdet bara 23 år gammal. 1885 hade
han flyttat upp från Göteborg till Kramfors för att arbeta
under Lagerhjelm, och dessförinnan gått några år i
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handelsskola i tyska Dresden. Han var yngre kusin till
bolagets verkställande direktör August Kjellberg samt son
respektive brorson till huvudägarna, Jonas och Carl Ossian
Kjellberg.21
I ett brev hem till sin farbror i Göteborg berättade den
unge Kjellberg att flytten till Backe hade gått bra och han
tackade för förtroendet. ”Det är ju en hel del att tänka på
(…) jag önskar blott vara vuxen en sådan ansvarsfull plats
och hoppas kunna sköta mig ordentligt.”22 Hacksjöaffären
kom att bli hans och Mattssons första uppdrag tillsammans.

Viktiga förberedelser
Vid denna tid i slutet av 1880-talet gick de norrländska
ångsågarna på högvarv. För att mätta den till synes aldrig
sinande efterfrågan behövde bolagens ombud kontinuerligt
göra inköp av timmer och avverkningsrätter i inlandet. Som
inspektor var Israel Mattssons huvudsakliga distrikt Fjällsjö
med omnejd, men som tillförordnad i Junsele och vissa
perioder även i Åsele var resorna i tjänsten både många och
långa med åtskilliga mil som kuskades fram i stundom
väglöst land.
En av de många inköpsresorna för Kramfors räkning
gick till Vilhelmina och byn Hacksjö i adventstid 1887.
Anledningen till expeditionen var att avvittringsförrättningen av Hacksjö hade vunnit laga kraft tidigare
under året, vilket var ett avgörande steg för att göra
Carl C:son Kjellberg, Släkten Kjellberg, Bromma 1969, s. 76.
C. Kjellberg till C. O. Kjellberg 5/10 1887, B:1 (fol. 24), Kramfors AB:
Backe.
21
22
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området intressant för spekulation. Enligt avvittringsutslaget hade 15 självägande småbönder tillsammans
tilldelats en bra bit över 3000 hektar produktiv skogsmark,
sammanlagt närmare 12 000 hektar inräknat impediment av
olika slag. Även med utsyningstvånget i beaktande kunde
alltså den som köpte avverkningsrätter och skogsmark
räkna med att få avverka en ansenlig mängd timmer.
Kramfors var inte spekulant på all den skog som hörde
till byn. I första hand gällde det ett från den övriga skogen
avskiljt skifte på knappt 1100 hektar (varav cirka 650
klassades som produktiv mark) som låg strategiskt till i
närheten av Råsele och Meseleforsen.23 Resan föregicks av
en omfattande planering. I ett brev daterat den 5 oktober
1887 och sänt till farbrodern Carl Ossian Kjellberg i
Göteborg skrev den då nyligen tillträdde Carl Kjellberg om
den påtänkta affären att:
skall jag imorgon öfverlägga med Israel Mattsson och
sedan inkomma med den siffra vi blifva ense om, det
är ju en kinkig sak på rak arm våga uppge ett
trädantal, men hoppas jag vi kunna göra Herrar
Direktörer gynsamt stämda för saken.24
I ett uppföljande brev sänt några veckor senare framgår det
att han och Mattsson hade gjort en resa tillsammans till
platsen för att räkna på skogsbeståndet. Kjellberg kunde nu
Avvittringshandlingar Hacksjö 1884, akt 24-VIL-DD39, se särskilt s.
53 f. och 82, Lantmäterimyndigheternas arkiv. Se även akt 24-VILAA3 och akt 24-VIL-41, kartbild på första sidan samt s. 916 f.
24 C. Kjellberg till C. O. Kjellberg 5/10 1887, B:1 (fol. 24), Kramfors AB:
Backe.
23
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preliminärt informera om att ”på Hacksjö finnes ca 50 000
träd”, uteslutande fura, och vidare att ”arealen lär vara 2340
Tunland”. De hade också tittat på den skog som hörde till
Bäsksjö, vilken uppskattades till 28 000 träd och 3400
tunnland. En omständighet som talade för att göra affär var
att båda skiftena låg alldeles utefter Ångermanälvens norra
gren, vilket klassades som ”ett särdeles gynsamt läge” för
framforslingen av timret. Israel Mattsson hade bedömt att
skiftet kunde köpas för 40 000 kronor, vilket Kjellberg i sin
tur trodde ”säkert det är för verket en mycket förmånlig
affär”.25
De avgörande besluten om inköp fattades på huvudkontoret i Göteborg, av bolagets ledning som hade
överblick över den finansiella ställningen och hur det såg ut
på avsättningsmarknaden för trävaror. Främst handlade
det om August Kjellberg, verkställande direktören, och
hans far Carl Ossian Kjellberg, som var hälftenägare och
ledamot av styrelsen. Från de båda och styrelsen tillstyrktes
i början av november inköp av avverkningsrätter i Hacksjö
till ett preli-minärt belopp om cirka 40 000 kronor.26
Kjellberg sa sig i brev från Backe vara ”glad” över detta
besked, då han var övertygad att ”om ej köp snarast sker,
de öfriga verken skola vara framme ty deras ombud hafva
äfven trafvat på skogarna!”27

C. Kjellberg till P. Lagerhjelm 5/11 1887, B:1 (fol. 25), Kramfors AB:
Backe.
26 Meddelande daterat 10/11 1887, B:1 (fol. 50), Kramfors AB:
Göteborg.
27 C. Kjellberg till C. A. Kjellberg, odaterat cirka november 1887, B:1
(fol. 27), Kramfors AB: Backe.
25
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Innan Mattsson kom iväg till Hacksjö med avresa från
Backe den 12 december nåddes han och Kjellberg av ett
oroande rykte om att Björknäs AB, ett annat konkurrerande
bolag, tidigare under månaden hade bjudit en bonde i byn
10 000 kronor för sitt hemman. I ett brev till tidigare
disponenten Lagerhjelm befarade Kjellberg därför att
böndernas anspråk skulle vara ”högre än vi först trodde”
och ”utgången (bli) mycket oviss!”28 Därmed fick också
Mattsson en del att fundera på under de fyra dagar det tog
honom att ta sig fram till målet, med en färdväg som gick
på vintrig väg förbi kyrkorna i Junsele och Åsele.

Kärvande förhandlingar
Besöket i Hacksjö var avtalat i förväg mellan Kramfors AB
och de 15 bönderna i byn, och efter Mattssons ankomst
verkar ”byamännen” ha samlats i storstuga för att hålla
rådslag och fatta ett gemensamt beslut om det aktuella
skogsskiftet. Att bönderna samlades kollektivt i stället för
att förhandla var och en med Mattsson hade en speciell
orsak. Den nyligen avslutade avvittringen hade slagit fast
byns yttre gränser mot kronans och grannbyarnas marker,
men de inre gränserna mellan hemmanen var fortfarande
oklara eftersom laga skifte återstod att göra. I praktiken
betydde det att delar av skogen förvaltades samfällt av
bönderna, vilket gjorde det önskvärt att också samordna
eventuella försäljningar. Mattsson beskrev senare utfallet
av detta första möte med bönderna i ett brev till Kjellberg:
C. Kjellberg till P. Lagerhjelm, 12/12 1887, C. Kjellberg till C. A.
Kjellberg 12/12 1887, båda i B:1 (fol. 61−62), Kramfors AB: Backe.
28
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Jag önskade att Herr Källberg skulle varitt med den. 16.
17. 18. för att få höra hvilkett verde Hacksiö Byamänd
hade på sin skog de begärde, 81000, Kronor på 50 år hvar
på jag ej kunde gifva ett svar, uttan ganska lesen att fara
en sådan väg, då frågade jag hvad pris de hade på träd,
blef 4 Kronor, då tenkte jag nu är all råd utte.29
Det erbjudande som Mattsson fick av bönderna gällde en
50-årig avverkningsrätt på Råseleskiftet – en ganska vanlig
form av kontrakt vid den här tiden. Liknande kontrakt med
långa löptider upprättades i andra byar i lappmarken under
1870- och 1880-talen, i direkt anslutning till avvittringen.30
Men Hacksjöbönderna krävde mer betalt än vad man hade
räknat med, närmare bestämt dubbelt upp för avverkningsrätten. Som vi ser ansåg Mattsson också att priset på
stämplingsträd var alldeles för högt. Orsaken till att
förhandlingarna kärvade handlade förstås om utbud och
efterfrågan. Fler bolag var ute i samma ärenden. Denna
konkurrens på köparsidan bidrog till att stärka böndernas
förhandlingsposition och höjde förväntningarna på hur
mycket de kunde få ut för sin skog. Hela resan var därmed
på väg att bli en stor missräkning för Kramfors AB.

Mattsson till C. Kjellberg 23/12 1887, E:4 (fol. 41), Kramfors AB:
Backe.
30 Femårsberättelserna för Västerbotten uppger att ett stort antal byar
i lappmarken under 1870- och 1880-talen sålde avverkningsrätten till
skogen på 50 års tid, räknat från det att avvittringen var avslutad.
BiSOS, Femårsberättelse för Västerbottens län 1880–1885, s. 12. Se
även berättelsen 1875–1880, s. 12.
29
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Hemmansaffären med Lars Nordin
Affären hade kunnat sluta där för Kramfors vidkommande,
ogjord, och skogen förblivit i böndernas ägo ytterligare en
tid. Men senare samma eftermiddag efter att förhandlingarna med byamännen strandat och stormötet
upplösts, förändrades läget. Ytterst berodde denna
vändning på att Mattsson växlade spår till att försöka
komma överens enskilt med en av bönderna om köp av
dennes hemman. Så här berättar han själv om sin övergång
till en mera framgångsrik strategi:
Så funderade jag en stund, då fattade jag mod gick
till Bonden Lars Nordin frågade hvad han ville hafva
för sitt hemman jag är bjuden, 11.000, Kronor men vil
hafva 12.000, Kronor då bjöd jag 10.000, Kronor, 5000
Kronor genast 5000 Kronor den 1 Mars 1888. så gick
jag till mitt qvartter 1 timma gick kom guben får jag
11.000 Kron så är jag belåten. mitt svar var hvad jag
hade sakt så blef saken upp gjort.31
Hela förhandlingen utspelades från bud till handslag under
några få timmar, och affären innebar att Mattsson genomförde det som kom att bli Kramforsbolagets första hemmansköp i Vilhelmina socken.
I kyrkböckerna finns en del uppgifter om den säljande
bonden. Lars Nordin, född 1826 i ångermanländska Gideå,
hade kommit till Hacksjö på 1850-talet då han gift sig och
tagit över hustruns hemställe. Vid tiden för försäljningen
Mattsson till C. Kjellberg 23/12 1887, E:4 (fol. 41), Kramfors AB:
Backe.
31
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var hemmanet det största i byn, motsvarande 15/64 av byns
totala 2 1/32 mantal. Själv var han då i sextioårsåldern, hans
fru något yngre och de hade nio hemmavarande barn, tre
pojkar och sex flickor i åldrarna nio till tjugotre år. Familjen
står i husförhörslängden antecknade som baptister och de
hade tidigare under 1887 begärt utträde ur statskyrkan.32
Det finns en del som tyder på att Nordinfamiljen var
angelägen om att få sälja för att, av orsaker som vi bara kan
spekulera i, göra en omstart på annan ort. Samtidigt som
Nordin bjöd ut sitt eget hemman till salu var han nämligen
involverad i förhandlingar om att förvärva ett annat i
Långvattnet i Trehörningsjö, och mot den bakgrunden
torde Mattssons anbud kommit mycket lägligt. Dels gav det
möjlighet att komma till ett snabbt avslut i Hacksjö, dels att
få loss kapital. Mattsson vek enligt egen utsago inte en tum
i förhandlingen. Han var ju väl bekant med hur mycket
Björknäs AB tidigare hade bjudit. Att Nordin ändå
accepterade anbudet berodde sannolikt på att han
uppfattade Kramfors som den totalt sett mest likvida
spekulanten.
Det var vid denna tid inte särskilt ovanligt att bönder
sålde sina hemman till bolag för att sedan köpa sig ett nytt
någon annanstans. Historikern Mats Rolén har tidigare
visat med en undersökning av jämtländska Revsunds
tingslag att upp till en tredjedel av de till bolag säljande
bönderna inom kortare eller längre tid återtog sitt
självägande.33 Direkt efter helgerna, den 10 januari 1888,
skrev Nordin på kontraktet med bonden i Trehörningsjö
och frampå vårkanten flyttade familjen från Hacksjö för
32
33

Husförhörslängd, A I a: 10 a (fol. 260), Vilhelmina kyrkoarkiv.
Rolén (1979), s. 174 f.
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gott. En del av de influtna medlen från försäljningen lades
sannolikt direkt in i den nya fastigheten.34
Kontakterna med Kramfors verkar inte skrämt Nordin
från att längre fram åter ta i hand med den nya tidens
industrikapitalister. Sju år senare skulle han komma att
sälja sitt hemman i Trehörningsjö till Gideå-Husums AB.35

Hot om laga skifte?
Affären med Nordin gjorde Kramforsbolaget till ägare av
det största hemmanet i Hacksjö men bara till en liten del av
Råseleskiftet. Samtidigt fanns det en omständighet som
talade emot köpet. Större delen av Hacksjöskogen kunde
lämpligast flottas ut via Gideälven till Örnsköldsviksdistriktet och där var inte Kramfors primärt verksamt.
I brevet till Kjellberg beskriver Mattsson affären med
Nordin framför allt som ett sätt att försöka lösa upp
knutarna i den låsning som hade uppstått mellan honom
och bönderna i förhandlingen om Råseleskiftet. Genom att
bli jordägare i byn stärkte bolaget sin ställning, bland annat
genom att man fick rätten att agera juridiskt inom byn.
Detta anknyter till en intressant men i forskningen mindre
uppmärksammad aspekt av hur 1800-talets jordreformer
påverkade marknaden och handeln med skogsfastigheter.

Lagfartsprotokoll 8/9 1888, § 25, A II a: 32, Arnäs tingslags häradsrätts arkiv.
35 Den gången med undantag för en torplägenhet att bebo som togs
av ”på everldelig besittningstid”. Lagfartsprotokoll 10/10 1895, § 66
med bilaga, A II a: 40, Arnäs tingslags häradsrätts arkiv.
34
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Avvittringen banade väg för bolagens senare förvärv
genom att bönderna tilldelades skogsmark av staten som de
sedan kunde avyttra. Lagaskiftesreformen var av annan
karaktär och syftade till att skapa rationella och sammanhängande brukningsenheter. Men medan avvittringen var
kostnadsfri för bönderna var laga skiftet en dyr och arbetskrävande förrättning som bekostades gemensamt av delägarna i byalaget. Laga skiftet var inte obligatoriskt, men
skifteslagen stadgade att det räckte med att ägaren till ett
enda hemman begärde skifte för att det skulle bli tvingande
att genomföra. När ett bolag köpte ett hemman i en by fick
det därför också makten att lösa ut skiftet.
Att bolag kunde ingripa på byanivå genom att agera
pådrivare i lagaskiftesfrågor uppmärksammades i sekelskiftets debatt om Norrlandsfrågan. Till exempel anklagade den jämtlandsfödde tidningsmannen Jonas
Stadling skogsbolagen för att använda sig av skiftesrätten
för att hota med och tvinga fram försäljningar, på hemman
som ägdes av penningsvaga bönder som fruktade
skifteskostnaderna. Hans kritik mot vad som utmålades
som en affärsmässigt laglig men moraliskt tveksam åtgärd
formulerades i en serie resereportage från de norrländska
landskapen som publicerades i Aftonbladet under 1894.
Även Norrlandskommittén riktade i sitt betänkande från
tidigaste 1900-tal kritik mot denna metod att sätta press på
fastighetsägare att gå med på motpartens erbjudanden.36
Det finns i tidigare forskning väldigt få empiriska belägg
för att den här formen av taktik förekom, och omfattningen
Jonas Stadling, Vår irländska fråga: korrespondenser till Aftonbladet från
en studieresa genom Norrland, (faksimilutgåva) Östersund 1987, s. 67–
69. Se även Stenman (1983), s. 229.
36
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är följaktligen väldigt oklar. Men Lennart Stenman har visat
i sin undersökning om avvittringen i lappmarkerna att hot
om laga skifte åtminstone i några fall användes som ett
påtryckningsmedel av sågverket i Baggböle för att sätta
press på fattiga bönder i Lycksele lappmark att sälja sina
hemman.37 Det är också rimligt anta att det förekom oftare
än på andra håll i lappmarkerna där avvittring och laga
skifte tidsmässigt sammanföll med att skogsbolagen
började spekulera i fastigheter.
Det är centralt att ha det här sammanhanget klart för sig
i tolkningen av Hacksjöaffären. Genom att tillskansa sig
skiftesrätten över byn sökte Mattsson förbättra bolagets
förhandlingsposition gentemot de övriga bönderna i byn.
På sitt karakteristiska språk beskriver han vad som
utspelade sig i byn dagarna efter att affären med Nordin
blev känd, tre dagar som det ”snögade och blåste […] så att
det var nästan omöjligt att vara utte”:
Då började Gubarne att fundera nu har Bolagett
kommitt in stor skifte fatidommen och alt Enände. då
frågade hvad jag ville bjuda för träd då sade jag att
2,50 per träd var hvad jag Kunde tro var lämpligt. det
blef gud i hussett nära i 3 dagar och 2 nätter.
Enterligen blef det så 11.800 Träd af ett pris 2,50 öre
per träd som skall betalas på följande tider 17 en
tredjedel 1889 den 1 janivari en 3/del och 1890 en
3/del. På Hemmans skjöp 5000 Kronor på träd 9.833.
25 öre 1000 Kronor Till Sven Liberg. Så gör jag af med
penningar.38
Stenman (1983) s. 226–229.
Mattsson till C. Kjellberg 23/12 1887, E:4 (fol. 41), Kramfors AB:
Backe.
37
38
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Om man får tro Mattsson ska de andra bönderna ha fått sig
en tankeställare av att Kramfors plötsligt ”kommit in” som
delägare i byn och därmed skaffat sig vissa rättigheter.
Mattsson kunde ju utnyttja dessa rättigheter till att begära
skifte av skogen, och i förlängningen hotade då tunga
pålagor på var och en som ägde mark i byn. Laga skiftet ska
därigenom ha fungerat som en joker som kastades in i
spelet och gjorde att reglerna skrevs om till bolagets fördel.
Som Mattsson uttrycker saken pratade bönderna ihop sig,
med ljud i huset under tre dagar och två nätter, innan de
valde att gå honom till mötes om priset på stämplingsträd.
Dock vill jag understryka att detta är Mattssons version av
affärens avslut och att det är oklart ifall något hot om skifte
de facto uttalades från hans sida eller om det enbart var en
tankefigur. Inte heller kan vi veta i vad mån bönderna
agerade efter samma logik. Däremot kan vi slå fast att
inspektorn och hans chef båda var införstådda med att
skiftesrätten kunde ha betydelse.
Det är förstås svårt att i dag bedöma affärens utfall.
Normal prissättning berodde på allt från läge och
konkurrensförhållanden till dimensionen på träden och
kunde alltså variera kraftigt. Medelpriset på försålda
sågtimmerträd från kronans revir i Åsele låg dock 1887 på
4,05 kronor, det vill säga nära böndernas utgångsbud (4
kronor) och betydligt högre än slutpriset (2,50 kronor). I
grannreviren Fredrika och södra Lycksele, där konkurrensen var mindre, uppgick medelpriset samma år till
2.79 kronor respektive 1,85 kronor, vilket kan tjäna som en
jämförelse.39

39

BiSOS, Femårsberättelse för Västerbottens län 1886–1890, s. 19.
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Sammanfattningsvis blev resultatet av tre dagars
förhandlingar att Mattsson fick köpa ett av byns hemman
för 10 000 kronor samt 11 800 utstämplade träd på
skogsskiftet vid Råsele för 29 500 kronor. Därutöver
lämnade han 1000 kronor som förskott på avverkningen till
bonden Sven Lidberg som åtog sig att snabbt organisera ett
manskap. Nästan på kronan höll han sig därmed inom den
ekonomiska ram som styrelsen beviljat, men utbytet i
timmer var betydligt mindre än vad bolaget hade räknat
med tidigare under hösten.

”Jag är lite oroatt…”
Förmiddagen den 18 december påbörjades hemresan. Som
han själv berättar om avfärden: ”När jag Reste från Hacksjö
körde byamennen med 6 hästar för ne men Snön gick till
selpinnan på Hästen ändå”. Fyra dagar tog det att färdas de
15–20 milen tillbaka till Backe på delvis igensnöad väg.
Dagsetapperna blev korta och med stopp i byar som visade
på gästfrihet. Men på dagarna i släden kom det enligt egen
utsago över honom en gnagande oro: var det goda eller
förhastade affärer? Trots den rejäla prutningen hade priset
blivit högre än vad han tyckte kändes bekvämt, och i tider
av snabbt föränderliga marknadspriser både på skog och
trävaror var det svårt att bedöma vad som var en ”god”
affär och hur den skulle bära sig. Dessutom var skillnaden
stor mot att göra affärer i de egna hemtrakterna där han
kände till skogen utan och innan och där inget utsyningstvång fanns.
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Väl tillbaka i Fjällsjö den 22 december lät han skyndsamt
telegrafera till Carl Kjellberg. Denne befann sig på faderns
gods Storeberg i Västergötland för att fira jul- och nyårshelgerna. Telegrafstationen i Backe hade inrättats ett par år
tidigare och med den krymptes avstånden i tid och rum på
ett förbluffande sätt. Mattssons telegram avsändes från
Backe kl. 13.00 och ankom enligt notering till Grästorp kl.
16.15 samma dag. Budskapet var lika kort som kärnfullt:
”Hemkommen väl! Affären fick en annan vänning än jag
kunde ana, men skogen är väl våran”.40
I ett längre brev som författades från inspektorsbostaden
i Bergsjöåsen dagen därpå utvecklade han sina tankar. Först
och främst sa han sig vara osäker på om affärerna som gjorts
i Hacksjö skulle godkännas av styrelsen. I synnerhet gällde
det hemmansköpet, men också de tiotusentals träden på
rot. Därför erbjöd han sig att ta över affären för egen
räkning om bolaget inte skulle finna den lönsam så att inte
något ”obehag” skulle uppkomma på grund av hans
självsvåldiga handlande.41 Och avslutningsvis: ”Jag beder
om några rader, jag kenner mig lite oroatt att hanhafva
annas penningar och ej vetta om det är illa eller väl, för låt”.
Inte heller Kjellberg, som i sin tur meddelade sig med
familjens överhuvuden, vågade bedöma affärens lönsamhet i ett första skede. Men den godkändes till slut från
högsta ort.42

Telegram Mattsson till C. Kjellberg 22/12 1887, E:4 (fol. 50), Kramfors AB: Backe.
41 Mattsson till C. Kjellberg 23/12 1887, E:4 (fol. 41), Kramfors AB:
Backe.
42 C. Kjellberg till C. A. Kjellberg, odaterat brev, B:1 (fol.82), Kramfors
AB: Backe. Se även C. Kjellberg till Göteborgskontoret 11/2 1888.
40
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Med uppdraget avslutat kunde julfriden lägra sig över
inspektorshemmet i Bergsjöåsen. Efter jul väntade snart en
resa upp till vintermarknaden i Åsele och därefter nya
förhandlingar, med andra bönder, i andra byar.

Telegram till Carl Kjellberg, mottaget i Grästorp den 22 december
1887. Ur SCA:s arkiv, Merlo.

Fortsatta diskussioner
Hacksjöaffären fortsatte att vara ett flitigt diskussionsämne
i den interna korrespondensen under vintern och våren
1888. Ännu i början av februari var bara en del av de träd
som köpts på rot stämplade, men avverkningar pågick och
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jägmästare Sjöberg i Åsele hade lovat bönderna i Hacksjö
att de skulle få en stämpling till i början av året. Carl
Kjellberg började nu känna sig allt säkrare på lönsamheten,
vilket han också meddelade ner till Göteborg: ”För mig
synes verkligen affären god nog att behålla!” Dock med viss
reservation för hemmansköpet där han tyckte det var ”svårt
uttala en bestämd åsigt förr än man sett hemmanet”.43
Kusinen August Kjellberg, verkställande direktören, ansåg
för sin del att om inte hemmansköpet kunde ”utsträckas”
till fler hemman eller avverkningsrätter, ”nog litet skäl
kunde förefinnas, att i så liten skala, som nu skett, utvidga
sig åt det hållet”.44 Från hans horisont tycks det framför allt
varit affärens litenhet som sågs som bekymmersam, inte
förvärvet i sig. Om än att det geografiska läget sågs som
mindre prioriterat.
Direkt efter påsk skulle Mattsson och Kjellberg åka upp
till Vilhelmina igen. Först förbi Råsele där de skulle träffa
bonden Sven Lidberg från Latikberg, för att tillsammans
med honom tumma det timmer som körts fram efter
vinterns avverkningar på Hacksjöskogen. Sedan skulle de
vidare till Vilhelmina kyrkoplats för några andra möten,
och därifrån till Hacksjö för att, med Kjellbergs eget uttryck,
”se oss ikring hur landet ligga”.45 Efter beskedet om att de
tidigare affärerna godkänts av styrelsen fanns tankar
speciellt från Mattssons sida på att försöka göra fler affärer

C. Kjellberg till Göteborgskontoret, odaterat cirka februari 1888, B:
1 (fol. 102), Kramfors AB: Backe.
44 C. A. Kjellberg till C. Kjellberg 17/2 1888, B: 1, Kramfors AB: Göteborg.
45 C. Kjellberg till P. Lagerhjelm, odaterat cirka mars 1888, B: 1 (fol. 139
och 141) och 31/3 1888 (fol. 161), Kramfors AB: Backe.
43
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med bönderna. Denne hade vid något tillfälle under vintern
uttryckt till Kjellberg att ”skall man fortsätta med köp är
ingen tid att förlora!”.
Omkring månadsskiftet februari/mars kontaktade
Kjellberg därför Göteborgskontoret med anhållan om ett
öppet mandat inför den förestående resan.46 Av ett brev
daterat i Göteborg den 6 mars 1888 framgår att denna
begäran hörsammades. August Kjellberg gav då besked om
att styrelsen beviljat de båda ”fria händer (att) efter besök
på platsen, handla”. Styrelsen hade kommit fram till att ge
ett öppet mandat för att den själv inte kände till ”alla
detaljer” men också för att den förmodade att Mattsson
”haft någon, för oss okänd grund, hvarför han utan
styrelsens hörande, inköpt den nu inhandlade hemmansdelen”. Mattssons avsikt att förvärva hemmanet för att
lättare göra timmeraffärer hade tydligen inte gått fram till
ledningen i Göteborg, men direktören var ändå ingalunda
obekant med att det kunde ge vissa fördelar. Som han
formulerade sig i brevet:
kan man ju göra sig åtskilliga föreställningar om
anledningen till denna Mattssons åtgärd, bland annat
att om man blott har en del i Hemmanet, en stor
lätthet kan finnas att åtkomma resterande delar.47

C. Kjellberg till C. A. Kjellberg, odaterat cirka februari 1888, B: 1 (fol.
82), Kramfors AB: Backe.
47 C. A. Kjellberg till P. Lagerhjelm 6/3 1888, B: I, Kramfors AB: Göteborg.
46
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Ledningen gav alltså sitt bifall till att fler affärer fick göras,
men överlät åt den operativa chefen på plats, Carl Kjellberg,
att avgöra hur det var lämpligt att gå vidare.
I ett brev tillbaka till kontoret några veckor senare gav
denne uttryck för en ganska avvaktande hållning till hur
bråttom det var med fler förvärv i Hacksjö: ”Är ej af den
afsikten att man behöver ega allt! Utan passa tillfället att
köpa någon bit då och då”. Kjellberg menade på att bolaget
nu satt i en gynnsam position att låta bönderna spela ut sina
kort först. Förr eller senare skulle någon drabbas av
”Amerika feber” som han uttryckte det, eller komma på
obestånd och bli tvungen att ”sälja billigt – då de nog låta
höra av sig”. Att bolaget redan hade gjort ett köp hoppades
han skulle fungera som en markering, en slags inmutning,
gentemot andra bolag att hålla sig borta från att spekulera i
byn. Dessutom: ”Är endast början gjord är ej så lätt att få
något annat verk komma om”.48 Innebörden i hans
resonemang var att Kramfors genom den gångna vinterns
affär hade skaffat sig inte bara ett viktigt försprång mot
andra bolag utan också lagt grunden till framtida
affärsrelationer med Hacksjöbönderna. Därför behövde
man inte brådska.

Epilog
Den annars så frispråkiga korrespondensen ger inga besked
om hur den planerade affärsvisiten avlöpte våren 1888, men
åtminstone när det gäller markförvärv skulle det dröja till
C. Kjellberg till Kramfors AB (Göteborg) 19/3 1888, B: 1 (fol. 143),
Kramfors AB: Backe.
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slutet av 1890-talet innan Kramfors gjorde några fler affärer
i Hacksjö. Långt innan dess hade andra spekulanter anmält
sitt intresse.
Johan Westman, grosshandlare från Örnsköldsvik och
ägare till Alne ångsåg, förvärvade ett hemman i början av
1890-talet. Utan att ha undersökt omständigheterna
närmare kan jag bara konstatera att Westman först
förvärvade en hemmanslott om 14/64 mantal, och därefter
den 30 juli 1894 i kraft av detta ansökte hos länsstyrelsen om
laga skifte av byn. Skiftet genomfördes mellan 1894 och
1898, och under skiftets första år köpte Westman in
ytterligare ett par mindre hemman.49
Westman är för övrigt bekant från ekonomhistorikern
Ove Lundbergs studie av bolagen i Örnsköldsviksområdet.
Där möter vi honom som en besvärlig konkurrent till den
kände industrimannen Frans Kempe. Kempe försökte
under 1880-talet manövrera ut Westman, som inte följde
ingångna överenskommelser om priskarteller, genom att på
olika sätt undergräva dennes ekonomiska och juridiska
ställning. Efter en konkurs 1896 sattes Westman under
ekonomiskt förmynderskap och tvingades samma år
överlåta sina fastighetsinnehav i Hacksjö till Lugnviks Nya
Ångsågs AB.50
Den totala kostnaden för skiftet, som skulle betalas av delägarna,
uppgick till 22 974 kronor (s. 921). Lagaskifteshandlingar Hacksjö by
1894–1898, akt 24-VIL-41, se särskilt s. 11, 19 och 25, Lantmäterimyndigheternas arkiv.
50 Om Westman som affärsman, se Lundberg (1984), s. 50–53. I
Örnsköldsviks historia 1842–1942 sägs vidare (s. 242) att han från två
tomma händer ”med obetvingad energi och kolossal arbetsförmåga
men även en god portion slughet och hänsynslöshet (arbetade) upp
en omfattande handelsrörelse”.
49
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Runt år 1900 återkom Kramfors AB som spekulant,
bland annat lyckades man då successivt köpa loss de olika
hemmanens andelar i skogsskiftet vid Råsele. Därmed
fullbordades den affär som Israel Mattsson en gång hade
planlagt.51

Slutsatser
Skogsmarknaden i Norrlands inland i slutet av 1800-talet
hade många olika ansikten. Den här artikeln har lagt fokus
på Åsele lappmark och en uppgörelse som träffades mellan
Kramfors AB och några småbönder i byn Hacksjö år 1887.
Analysen av Hacksjöaffären har gett oss en ovanligt nära
inblick i hur affärsrelationer kunde formas i mötet mellan
politik och lagstiftning, jordbruk och industri, utbud och
efterfrågan, och viktigast av allt: mellan aktörer av kött och
blod, i detta fall med förgreningar till en av Göteborgs
finare adresser. Här ska jag försöka sammanfatta de
viktigaste resultaten.
Till att börja med något allmänt om skogsmarknaden
och lagstiftningen. Åsele lappmark kännetecknades under
1800-talets sista kvartal av stor konkurrens om timmerråvaran, samtidigt som avvittrings- och skiftesförrättningar
pågick på de enskilt ägda skogarna. Som länsstyrelsens
femårsberättelser vittnar om inledde de ångermanländska
bolagen en kapplöpning som successivt pressade upp
Som mest fick bolaget betala 8 000 kronor för 36 hektar av skiftet.
Som minst 2 525 kronor för 83 hektar. Se diverse avsöndringar i
Hacksjö 1899–1903, akterna 24-VIL-AVS 229−233, 239−244, Lantmäterimyndigheternas arkiv.
51
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priserna på timmer, avverkningsrätter och hemman. Detta
kom på flera plan de självägande bönderna till del, som i
samband med avvittringen fick ett bättre pris för sin skog
än i andra delar av lappmarken. En av dem som drog nytta
av den ökade efterfrågan var bonden Lars Nordin. Han
sålde sitt hemman till Kramfors inspektor Mattsson inte för
att han var tvungen eller för att han blev pressad till det,
utan för att Kramfors var den mest högstbjudande och
likvida spekulanten.
Från länsstyrelsens sida välkomnades penninginflödet i
lappmarken, men varnades för sättet det skedde på. Trots
speciallagstiftning i form av utsyningstvång kom stora
delar av skogen att bli bolagsägd. Det hette i
femårsberättelserna att inte bara den utan hela samhällets
bestånd, socialt och ekonomiskt, hotades av bolagens
hemmansköp och utarmningen av bondeklassen. Det samhällsbevarande elementet kombinerades med argument av
moralisk natur, att bönderna inte kände till det ”verkliga
värdet” på skogen och att de inte kunde hushålla med stora
penningsummor. Detta uttrycksätt går i linje med den
starka polarisering som framträdde i debatten om Norrlandsfrågan runt sekelskiftet 1900 med bolag och bönder i
rollerna som två högst ojämlika motparter.
De grovt huggna gestalterna av exploatörer och
exploaterade förmår däremot inte fånga den betydligt mer
komplexa marknadssituation vi möter i den affär som här
har studerats. Bönderna i Hacksjö var medvetna om att de
förfogade över en viktig och värdefull resurs. De förefaller
haft god kännedom om skogspriserna och om den konkurrens som rådde, och de uppfattades till och med som
hårda förhandlare av bolagets inspektor. Samtidigt finns
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det skäl att problematisera affärsrelationen utöver den
snäva definitionen av vad som betalades med marknadsmässiga priser. Uppfattningen att bönder och bolag möttes
under lika villkor, eller rentav som jämlikar på marknaden,
är helt enkelt inte sann den heller. Åtminstone inte på ett
allmängiltigt plan.
Den interna korrespondensen mellan Kramforsbolagets
representanter på olika nivåer visar att de försökte bevaka
när vad man kan kalla för ”möjlighetsfönster” att göra
affärer öppnades. I vissa fall såg man till att själv öppna
dem. Att muta in en by, var en sådan strategi. Genom att
börja köpa mark hoppades man kunna markera byn som
sitt revir. Här var tanken förmodligen att göra det mindre
intressant för andra bolag att fortsätta konkurrera, men
också att skaffa sig ett försprång genom en bättre plattform
i kontakten med andra bybor. Uppvaktning av bönder som
man visste var i behov av snabba pengar, eller att invänta
tills någon kom på obestånd, var andra taktiska grepp. I
yttersta fall kunde en begäran eller ett hot om laga skifte
vara ett sätt att snabbare framkalla ett sådan situation,
vilket visar inte minst på skiftesreformernas komplexitet.
Det sistnämnda ska man kanske inte dra för stora växlar på,
men alldeles oavsett vad som låg bakom att just de här
bönderna gick bolaget till mötes, pekar några av de
strategier som konkret nämns på att bönder i utsatta
positioner kunde hamna i en ekonomisk beroendeställning.
Till sist. Böndernas informationsunderskott har blivit
som en etablerad sanning. Det har förutsatts att bolagen
hade bättre kännedom om marknaden och kunde använda
det till sin fördel. Det är ett rimligt antagande att det var så,
och just därför är det extra intressant att se att i detta fall
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hade också de ledande inom bolaget vid kontraktstillfället
en ganska vag uppfattning om det ekonomiska utbytet och
huruvida affären ens skulle bära sig. Det speglar att
industrins representanter strängt taget, lika lite som
bönderna, eller för den delen landshövdingen, kunde veta
något om framtida konjunkturer och värdeutveckling. Den
yttersta konsekvensen av denna försiktighet med penningarna var att Kramforsbolaget faktiskt avstod
Hacksjöböndernas ursprungliga (och förmodligen på sikt
mycket förmånliga) erbjudande om en 50-årig avverkningsrätt.
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LAILA ELIASSON

Giftmordet i Latikberg
Det är onsdagen den 8 november 1893. Matilda står och
kammar svärdottern Annas långa, bruna hår. Det är tjockt
och litet ostyrigt men till slut lyckas Matilda forma det till
en rundel uppe på hjässan som hon fäster med hårnålar.
När hon är klar backar hon bakåt och tittar på resultatet. Det
blev kanske inte den bästa frisyren, men den får duga. Anna
ligger helt stilla i sin säng och kan hur som helst inte
protestera. Tidigare på dagen lämnade hon detta jordelivet
och ska snart svepas. Man har tillkallat häradsdomare
Lidbergs hustru, Elisabeth, för att hjälpa till. När Elisabeth
kliver in i stugan och får syn på Anna, stelnar hon till.
Varför har den döda fått håret uppsatt, och på detta
underliga sätt? Plötsligt känner hon ett växande obehag
inombords. Allt står inte rätt till i detta hus, det känner hon
tydligt. ”Jag vägrar att svepa henne”, säger hon.
Det dröjer inte länge förrän ryktesspridningen är i gång.
Det sägs att Anna Fredrika Sundelin inte dött en naturlig
död. Dels är det detta med håruppsättningen som verkar
misstänkt, dels hennes svåra magplågor dagarna innan hon
dog. Nu har händelserna i Wikströmsgården fått traktens
tungor att tala. Det pratas om att det antagligen är hennes
egen man, Jonas Oskar Wikström, som tagit henne av daga.
Det finns de som hört Jonas sitta och sjunga visor på
hästsläden när han körde in liket till Vilhelmina två dagar
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efter Annas död. På lördagen, den 11 november, hade ett
par minderåriga pojkar sett Jonas sätta in liket i likboden.

Foto och beskrivning av Jonas Wikström i samband med frigivningen
från Långholmen den 27 december 1919. Riksarkivet.
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När han satte sig upp på släden igen, hade pojkarna hört
honom ropa ”Hopp mina hästar, nu har jag blivit av med
aset”. Den ryktesspridning som uppstått gör en obduktion
nödvändig. Det är provinsialläkare Henning Hagberg som
får uppdraget. I stora salen i sockenstugan gör han en inreoch yttre besiktning av liket.
Den 31 januari 1894 inleds tingsförhandlingarna i Åsele
mot den misstänkte Jonas Wikström f. 21/5 1863. I förhören
påstår Jonas att förhållandet mellan honom och frun alltid
varit gott, även om Anna varit sjuklig. Hon hade ibland
klagat över smärtor i magen. Hela veckan före sin död hade
hon varit dålig, och söndagen den 5 november hade hon
varit sängliggande större delen av dagen. På måndagen
hade hon varit uppe ett tag men mot kvällen drabbats av
häftiga kräkningar och magkramper. Natten mot onsdag
hade hon lämnat sängen för att dricka vatten men ramlat
omkull. På onsdagen den 8 november hade Jonas åkt ut för
att se över höhässjorna i skogen. När han återvände vid
12.00–12.30-tiden var han ensam med Anna som fortfarande var sängliggande. Plötsligt hade hon slutat andas
och Jonas hade sprungit efter sina bröder och kolportör
Andresen, men när de kom tillbaka var Anna redan död.
Under rättegången framträder flera vittnen, bl.a. Klara
Matilda Norberg som sedan början av oktober haft tjänst
hos Jonas och Anna. Hon hade noterat att Jonas inte visade
någon ömhet mot sin sjuka hustru. På onsdagsmorgonen
hade Klara Matilda sagt åt Jonas att han borde hämta dit
doktorn och inte låta hustrun ligga och dö utan hjälp, men
på det hade hon inte fått något svar. Däremot hade han
senare på kvällen gått till sin bror, Hans Petter, och fått
slagvatten som han gett hustrun. Om den uteblivna
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sjukhusfärden skrev Jonas i ett brev till sina svärföräldrar i
Lycksele, drygt två veckor efter Annas död, att han inte
kunnat hämta hem doktorn på grund av att ”åar och sjöar
bar icke köra”. Detta ifrågasatte emellertid åklagare Rudolf
Lindahl, eftersom Jonas redan två dagar efter Annas död
forslat liket i en kista in till Vilhelmina.
Ett annat vittne som framträdde under rättegången var
pigan Lydia Reinholdina Nydahl, som haft tjänst hos
Wikströms fr.o.m. 1 oktober. Hon hade mycket att berätta,
bl.a. att Jonas och Anna ofta varit oeniga. Jonas hade
dessutom talat om för Lydia att han fattat tycke för henne
och att så fort hustrun dött skulle han gifta sig med henne.
Han hade även påstått att Anna skulle dö innan jul. När
Lydia frågat hur kan kunde veta det, hade han svarat att
”hon har ju magsjuka och när den sätter till kan hon dö med
detsamma”. En annan kvinna från Latikberg, Eva Susanna
Mickelsdotter, framträdde också i rätten där hon berättade
att Jonas och hans bror Hans Petter förra våren talat om för
henne att de köpt arsenik av en gårdfarihandlare.
Till slut redovisades obduktionsresultaten. I obduktionsprotokollet hade provinsialläkare Hagberg noterat
att han vid den inre besiktningen av kroppen funnit flera
avvikelser, bl.a. en ca 2-öres stor mörk röd fläck mitt över
hjässan. I magbotten konstaterades en något mera
markerad röd yta, samt fyra skarpt begränsade ansvällningar. Dessutom var slemhinnan täckt med små, vita,
delvis avlossbara korn. I ett prov som skickades till Kungl.
Medicinalstyrelsen konstaterades en ej obetydlig mängd
stryknin i Annas likdelar, vilket orsakat hennes död.
En kort tid efter detta anhöll Jonas om att inför häradsrätten få avge sin bekännelse, och vid de följande tings-
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förhandlingarna den 21 februari fyllde han på med fler
detaljer. Fritt och utan ånger berättar han att han aldrig hyst
någon kärlek till Anna (som dessutom var 17 år äldre än
han) utan endast gift sig för att komma åt hennes fars
förmögenhet. När han fattade tycke för pigan Lydia tog han
beslutet att göra sig av med Anna. Måndagen den 6
november hade han därför lagt arsenikpulver i en bakelse
som han gett henne. När hon dagen efter ännu inte dött av
förgiftningen ville han påskynda döden och gick därför till
sin bror och tiggde litet stryknin som han visste att Hans
Petter hade hemma. Strykninet strödde han över en
sockerbit som han gav till hustrun. Att han påskyndat
döden ytterligare, genom ett slag mot huvudet, förnekade
han.
Av häradsrätten och Svea hovrätt dömdes Jonas till
döden. Han benådades emellertid av Kungl. Maj:t och fick
i stället livstids straffarbete. Han skickades till Långholmen
i Stockholm där han flera gånger ansökte om benådning
men fick avslag. Efter ca 25 år i fängelse frisläpptes han men
avled knappt ett år efter frigivningen, i lunginflammation.

Käll- och litteraturförteckning
Grundström, Birger & Backlund, Stefan, I klammeri med rättvisan. 20
sanna berättelser om brott i Norrland, Gunnarn 2005.
Gustafson, Gunvor & Gustafson, Göte, Kring hjortronberget. Släkt- och
bygdeforskning från Latikberg, Latikberg 2003.
Hansson, Sven, “Latikbergs bys historia” (opublicerat häfte).

ELENA LINDHOLM

Klintar, kosacker och kraftkarlar i
finska krigets skugga
Carl Bergqvist från Överklinten
berättar1

Förmågan att berätta en god historia är enligt många en
medfödd talang, något vissa människor verkar behärska på
ett alldeles naturligt sätt. De finns de som fängslar och
charmar sin omgivning genom att återge sägner och
personliga minnen på fester, familjemiddagar, eller fikaraster, utan skrivna anteckningar eller manuskript som stöd
för minnet. Trots detta är det muntliga berättandet inte
någon särskilt uppmärksammad form av underhållning.
Men det fanns en tid, innan böcker blev var mans egendom
och innan TV letade sig in i varje hus och stuga, då en
berättare kunde göra sig ett namn i sin bygd genom att
berätta goda historier, då människor samlades för att lyssna
till skrönor som förmedlats muntligt genom flera generationer.
Detta är en avsevärt förkortad version av Elena Lindholms Cuppsats i nordiska språk. Uppsatsen ligger i sin helhet i Diva där
resonemang och slutsatser utvecklas ytterligare (umu.divaportal.org) och kan återfinnas där genom en sökning på titeln
”Klintar, kosacker och kraftkarlar i finska krigets skugga”.
1
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Den västerbottniska berättartraditionen har under de
senaste decennierna uppmärksammats på grund av de
framgångar författare från länet har uppnått med sina verk.
Bland de mest kända kan nämnas Torgny Lindgren och Sara
Lidman som båda inspireras av berättelser från sina egna
hemtrakter i sitt skrivande. Dessa författare som hämtar stoff
ur den urgamla, muntliga berättartraditionen, förmedlar
sina berättelser i skrift, vilket gör att verkets exakta
ordalydelse bevaras för lång tid framöver, till skillnad från
de gamla bygdeberättarnas alster som faller i glömska, på
grund av talets förgänglighet. I och med att de flesta
samhällsfunktioner började fungera genom skriftligt
förmedlad information och i och med att underhållningsberättandet började ske med hjälp av förskrivna manuskript,
började det gamla sättet att förmedla kunskap genom
muntligt berättande att försvinna i vårt samhälle. Få
motsvarigheter finns i dag till den gamla tidens bygdeberättare som förmedlade kunskap om bygdens historia
muntligt till var och en som var villig att lyssna. En av dessa
berättare var Carl Bergqvist från Överklinten i Västerbotten.
Han dog redan 1960, men innan dess hann man göra ett antal
inspelningar med hans berättelser om sin hembygd.

Syfte, material och metod
Syftet med uppsatsen är att visa på övergripande strukturer
i muntligt framförda berättelser som inte bygger på någon
skriftspråkstradition. Som grund för analysen används
William Labovs modell för analys av fullständiga narrativ.
Materialet jag har valt att arbeta med är två olika
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ljudupptagningar med berättaren Carl Bergqvist från 1954
och 1956. Berättelserna skildrar händelser i Överklinten i
Bygdeå socken, med omnejd, vid tiden för finska kriget 1809.
De skildrar dels händelser i området kring byn Överklinten
i Bygdeå socken under den tiden, dels Västerbottens läns
landshövdings, Strombergs, livsöde under finska kriget.
Valet av Bergqvists berättelser som primärkälla gjordes på
grund av de långa och sammanhållna berättelser han
framför och på grund av den stora uppskattning han
uppnådde som historieberättare i sin hemby, Överklinten i
Västerbotten.2 Popularitet kan inte alltid ses som
kvalitetsgaranti för ett konstnärligt verk (som exempelvis en
berättelse), men eftersom Bergqvist var en folklig berättare
ser jag hans förmåga att nå erkännande hos en bred lyssnarskara som ett tecken på hans stora berättartalang.
Målgruppen för hans framföranden var inte en smal, utan en
bred publik och det är på grund av hans förmåga att med
sin berättarkonst fängsla så många och även på grund av
hans, enligt min mening, konstfullt utformade berättelser
som jag har valt just hans utsagor som material för min
analys.
Valet av de två berättelser som analyseras gjordes med
tanke på den tradition som antas ligga bakom dem. De
valdes efter sitt innehåll, dvs. skildringar av händelser som
skulle ha utspelat sig vid tiden för finska kriget. Dessa
händelser i Västerbottens historia ligger så pass långt
tillbaka i tiden att de anekdoter som berättades om dem på
Se Ulrika Christensson, Carl Bergqvist berättar. En folkloristisk studie av
en folklig berättare. C-uppsats i Etnologi, Etnologiska institutionen vid
Umeå universitet 1995.
2
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1950-talet inte rimligen kan vara upplevda av berättaren
själv. Bergqvists skildringar av händelser i Överklinten 1809
fanns mig veterligen inte nedtecknade vid inspelningstillfället, vilket betyder att minnena förmedlats från en
generation till en annan, helt genom muntlig berättartradition. Den del i en av berättelserna som handlar om
landshövding Strombergs öde under finska kriget kan
däremot inte härledas till en muntlig berättartradition,
eftersom dessa händelser finns väl dokumenterade i skrift
och det kan antas att Bergqvist fått kännedom om dem
genom läsning.
För att läsaren ska kunna göra sig en bättre bild av
berättarsituationen och för att berättelserna ska kunna sättas
in i sitt kulturella sammanhang, ges en kort presentation av
berättaren Carl Bergqvist. Sagesmannen är inte av
avgörande intresse för analysen, men jag anser ändå att en
viss bakgrundsbeskrivning kan vara till hjälp vid
resonemangen om berättarsituationen.
Metoden för det här arbetet är en diskursanalys av två
texter,3 vilket innebär att jag kommer att analysera
strukturen i texten i förhållande till kontexten. Som modell
för analysen av strukturen i berättelserna kommer William
Labovs modell för narrativanalys att användas. Undersökningen är inte någon makroanalys av Västerbottniskt
berättande, utan utgår från en enda sagesman. Jag har inte
ansett det nödvändigt att använda mig av flera inspelningar
som källor, eftersom syftet inte är att bevisa några generella
Text är ett ord som vanligen förknippas med skrift, men kan enligt
Walter Ong 1990, s. 25, även användas om muntliga yttranden,
eftersom ordet härletts ur grekiskan ord för ’väva’. En text är en
ordväv, vare sig den är skriven eller talad.
3
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drag hos folkliga berättare, så som syftet med en analys på
makronivå skulle kunna vara. En djupanalys av en enda
sagesman är den metod jag har valt att arbeta med för att ge
en övergripande och sammanhängande bild av en folklig,
muntligt framförd text.

Narrativsatser − berättelsens byggstenar
När berättarstrukturer beskrivs, vare sig det handlar om
skriven eller talad diskurs, är det ofta större strukturer man
visar för att få grepp om hur det hela hänger ihop. För att få
ett grepp om helheten kan det ibland vara nödvändigt att
undersöka de mindre enheterna i en berättelse. De minsta
enheterna i en berättelses struktur är vad William Labov
kallar narrative clauses4 som jag för enkelhetens skull väljer
att kalla narrativsatser.
Det är inte bara berättelsens minsta beståndsdel, dvs.
satsen, som ingår i William Labovs modell för narrativanalys, utan han presenterar även en metod för att analysera
större strukturer i längre narrativ. Längre narrativ har ofta
en mer komplicerad struktur och fullständiga och väl
utformade narrativ brukar, enligt Labov, uppvisa följande
element: 5

4
5

William Labov, Language in the Inner City, Philadelphia 1972, s. 361.
Labov 1972, s. 362 f .
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Abstrakt
Orientering
Handling
Evaluering
Resultat eller upplösning
Koda6

Analysen nedan om berättelsernas struktur kommer att följa
den här modellen. Varje enskilt element kommer då att
förklaras mer ingående i samband med analysen. Bergqvists
berättande är konstnärligt och mer avancerat än det enkla,
vardagliga berättande Labov undersökt och som vi är vana
att höra i samtal. Trots detta kommer jag att bygga analysen
av berättelsernas struktur på Labovs modell, eftersom den
inte utgår från en skriftspråklig norm, utan från talspråkets
faktiska förutsättningar.

Kort presentation av berättaren, Carl Bergqvist
Upphovsmannen till berättelserna som används som källor
till den här uppsatsen, Carl Bergqvist, föddes den 19 oktober
1885 i byn Överklinten i Bygdeå socken och han dog i samma
by 1960. Han var son till en korpral och en soldatdotter och
levde hela sitt liv under fattiga förhållanden. Bergqvist
livnärde sig som småbrukare och när inspelningarna av
hans berättelser gjordes på 1950-talet bodde han tillDe termer jag använder för de olika elementen i Labovs modell är de
som Mats Eriksson använder i sin avhandling från 1997. Labovs egna
termer är engelska.
6
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sammans med sin son Alvar i en liten stuga som också var
hans föräldrahem. Någon formell utbildning hade Bergqvist
inte. Hans skolunderbyggnad utgjordes av tre halvterminer,
samt bibel- och katekesstudier, men han hade ett stort
läsintresse. Detta gjorde honom till något av en autodidakt
och han hade mycket goda kunskaper om Sveriges historia.
De berättelser som finns inspelade handlar främst om Överklintens historia, men enligt vittnesutsagor gjorde sig
Bergqvist ett namn i sin bygd genom att lära in och
återberätta hela litterära verk. Han reciterade gärna
Runebergs Fänrik Ståhls sägner och romanen På västfronten
intet nytt, ordagrant: Dessa recitationer finns inte inspelade,
eftersom man inte ansåg dem vara av intresse för arkivet. Det
man var ute efter var att dokumentera bygdens historia och
dialekt.7
I en intervju berättar Per-Uno Ågren som var med vid
samtliga inspelningstillfällen, om hur uppskattad Carl Bergqvist var som berättare i Överklinten.8 Ågren berättar om
Bergqvists fantastiska förmåga att minnas och återberätta
händelser ur bygdens historia. Enligt intervjuaren var Bergqvist inte bara en i mängden av historieberättare, utan han
”upprätthöll en berättartradition, ett sätt att berätta, ett
engagemang i sitt berättande som är ovanligt att träffa på”.9
Hans mimik var enligt Ågren en del av berättelsen och
Bergqvist använde gärna hela kroppen när han berättade.
De stora kroppsrörelserna kunde bli ett problem vid
inspelningstillfällena, minns Ågren, eftersom det var svårt
att spela in Bergqvists röst när han rörde sig runt i rummet.
Cristensson 1995, s. 10 ff.
Ibid.
9 Ibid, s. 12.
7
8
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lntervjusituationen
Källmaterialet som undersöks i den här uppsatsen samlades
in på 1950-talet och informanten dog redan 1960, så några
korrigeringar i efterhand går inte att göra. Materialet
samlades in för att dokumentera bygdens historia och
dialekt, vilket naturligtvis har inverkan på dess utformning.
Men vilken är då den intervjusituation vi möter i
bandinspelningarna med Carl Bergqvist?
Vid de tillfällen då Per-Uno Ågren, tillsammans med
Evert Larsson, eller Axel Ivarsson, åkte till Överklinten för
att intervjua Bergqvist, spelades en stor mängd material in
vid varje tillfälle, vilket man kan höra på ljudbanden. Syftet
var uppenbarligen att samla in stora mängder bygdehistoria
på band vid de tillfällen som gavs. Charles Briggs beskriver
den här kvantitativa metoden som vanlig bland folklorister,
särskilt bland amatörer utan lingvistisk skolning.10 När
materialinsamlandet sker enligt den kvantitativa principen,
dvs. att man söker upp den som kan flest berättelser och ber
denne berätta allt, går stora delar av berättarnas konstnärliga förmåga till spillo. Utan tvekan har intervjusituationen haft inverkningar på Carl Bergqvists berättande
i källmaterialet, men eftersom inga revideringar kan göras i
efterhand kan endast antaganden göras om hur texten
påverkats av situationen. Exempelvis kan det antas att
Bergqvists berättelser skulle ha varit längre och mer
målande i en situation med aktiva samtalsdeltagare som
dessutom hade en större lokal anknytning och en mer
personlig relation till berättelsernas innehåll. De berättelser
10

Charles L. Briggs, Learning how to ask, Cambridge 1986, s. 11.
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vi hör i inspelningarna Bd 77 och Bd 1527 är tämligen korta
och summerande. Detta antagande stöds av studier som har
jämfört vardagligt berättande i intervjusituationer, med
berättande i konversation mellan aktiva samtalsdeltagare.
Dessa undersökningar visar att ämnet för berättelsen
utvecklas av den inspiration konversationssituationen ger
och framställningen blir betydligt mer målande och utförlig
än i en intervju.11

Berättelsernas struktur
Jag kommer här främst att analysera de olika delarna i Carl
Bergqvists berättelse om kraftkarlen Arvid Arvidsson12
enligt Labovs modell för stukturanalys av fullständiga
narrativ, även om exempel även kommer att ges ur
berättelsen om klintarnas bragder.13 I samband med att
berättelsen analyseras kommer innebörden i begreppen som
benämner de olika delarna i Labovs analysmodell att
förklaras.
Berättelsen om kraftkarlen Arvid Arvidsson spelades in
1954 och handlar om Arvid Arvidsson som enligt Carl
Bergqvist hörde till den äldsta släkten i Överklinten. Den
utspelar sig vid tiden kring finska kriget 1809, då Arvid,
enligt Bergqvist, var sjuttio år. Berättelsens helhet består av
fyra delberättelser som hänger samman genom sitt
Nessa Wolfson, "Speech events and natural speech: some
implications for sociolinguistic methodology" i Language in Society 5,
1976, s. 192.
12 Bd 77.
13 Bd 1527.
11
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gemensamma syfte att fastslå Arvid Arvidssons muskelstyrka och argsinthet. Nedan redogör jag kort för handlingen i varje delberättelse:
I delberättelse ett kommer ryssarna till Arvids gård och
försöker ta tobak av honom. Arvid slänger ut samtliga på
gården med en enda hand.
I delberättelser två har en björn dödat Arvids häst och
han bestämmer sig för att hämnas. Han tar en stolpe och ger
sig ut för att slåss med första bästa björn. På Erlandsmyrberget hittar han en björn och slår den med stolpen.
Björnen blir arg och slår Arvids stolpe mot en tall så den går
av på tre ställen.
Delberättelse tre handlar om när Arvids dotter blivit med
barn med Ol Hansas pojke. Arvids fru vågar inte tala om
detta för Arvid, eftersom hon är rädd att han ska bli så arg att
han dödar dottern. För att lösa problemet talar hustrun med
en ung, stark soldat som varit i finska kriget och ber honom
tala med Arvid om dottern. Soldaten talar med Arvid som
blir ursinnig och börjar vifta med yxan och förbanna dottern,
men soldaten lyckas till slut hålla fast Arvid tills han lugnar
ned sig. Samma kväll har det värsta argsinnet gått ur honom.
Delberättelse fyra handlar om Ol Hansa som hade köpt
en ovanlig växt inne i stan som Arvids svin förstör genom
att böka upp den med trynet. När Ol Hansa får se det
springer han ifatt grisen och kastar yxan efter den så att den
får båda bakbenen avhuggna. Grisen sitter och råmar och
Arvid måste dit och dräpa den. För att hämnas dådet tar
Arvid tag i raggen på Ol Hansas bock och kastar den upp
över hustaken så att det bara blir slarvor kvar av den då den
tar mark.
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Abstrakt eller berättelseannonsering
Den allra första ansatsen till att berätta en historia är det
Labov kallar abstrakt. Det är de allra första, inledande
satserna som enligt Labov svarar på frågan ”what was this
about?”.14 Enligt honom är satsens uppgift ungefär den
samma som evalueringens, dvs. att summera syftet med
berättelsen. Han ser inte abstract som någon annonsering
eller varning till mottagaren att en historia kommer att
berättas, utan att det är själva poängen med berättelsen som
presenteras.
När det gäller studiet av inledningen till muntliga
berättelser kan intervjusituationen innebära ett problem,
vilket ett flertal forskare också tillstår.15 Eftersom
informanten är ombedd att berätta behöver han eller hon
inte skapa sig ett talutrymme, då detta redan är givet av
intervjuaren. Vid sådana situationer uppstår en annan form
av berättelseannonsering, som har formen av en fråga.
Informanten ombeds av intervjuaren att berätta en given
historia eller kring ett givet ämne. Detta sker genom en
inledande fråga eller uppmaning från åhöraren/
intervjuaren, så som vi kan höra i inspelningarna av
Bergqvists berättelser. I berättelsen om klintarnas bragder
sker berättelseannonseringen genom en fråga från
intervjuaren: ”Finns det fortfarande några minnen från
finska kriget här?”,16 och i berättelsen om Arvid Arvidsson

Labov 1972, s. 370.
Catrin Norrby, Vardagligt berättande. Form, funktion och förekomst,
Göteborg 1998, s. 136 och Viveka Adelswärd, Att förstå en berättelse,
Stockholm 1996, s. 32.
16 Bd 1527, rad 1.
14

15
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sker den genom en uppmaning: ”Nu när vi är inne på
släkter, nog måste ni tala om nå gamla klintsläkter mer
också!”,17 varpå informanten, Bergqvist, berättar en historia
som anknyter till det ämne intervjuaren lägger fram i sin
fråga. Inget abstrakt ingår i dessa fall i informantens
berättelse, utan intervjuaren ger genom sin fråga den
summering av berättelsen som Labov kallar abstrakt. Labov
räknar i sin analys överhuvud taget inte in intervjuaren i
analysen, men om vi väljer att använda oss av Norrbys term,
berättelseannonsering, i stället för Labovs abstrakt, anser jag att
man gott och väl kan se intervjuarens inledande fråga som
berättelseannonsering. Enligt Norrby är annonseringens
funktion att ge informanten talutrymme i den pågående
diskursen och det är just vad intervjuaren gör genom att be
informanten berätta.

Orienteringen
När berättaren har annonserat sin avsikt, innan själva
händelseförloppet, presenteras tid och plats för de händelser
som ska komma att berättas, samt de personer som ingår i
handlingen. Den del av narrativet som Labov kallar
orienteringen är den som svarar på frågorna vad?, vem?, när?
och var? Någon av dessa frågor kanske redan besvaras i
abstraktet, som i Bergqvists berättelse om Arvid Arvidsson18
då personerna fastställs till gamla släkter i Överklinten
redan i intervjuarens inledande fråga. Platsen, Överklinten,

17
18

Bd 77, rad 1–2.
Bd 77.
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är redan given då han refererar till ”klintsläkter”.19 Denna
deskriptiva del av berättelsen består av vad Labov kallar fria
satser. Enligt honom förekommer dessa oftast i början av
narrativet, men kan även vävas in senare i handlingen. Dessa
satser karakteriseras av sin form i ”past progressive”, som jag
väljer att kalla pågående dåtid.20
Berättelsen om Arvid Arvidsson består av flera
delberättelser och ramen som håller dessa samman utgörs
bl.a. av platsen (Överklinten), huvudpersonen (Arvid
Arvidsson) och tidpunkten (tiden kring finska kriget). De tre
delarna var?, vem? och när?, av orienteringen presenteras i
inledningen till ramberättelsen21 i ett antal fria satser:
här finns det inte så mycket gamla klintsläkter, de är ju
mest inflyttade största hopen. Största hopen har kommit
från Burträsk. Äldsta klintsläkten det är arvidssläkten
och de var här nog på, redan på sextonde århundradet.
Då var de här och det finns grenar kvar utav dem än. En
Arvid Arvidsson han var sjuttio år 1809, då ryssen var
här.22
Den del av orienteringen som svarar på frågan vad? kommer
först i början av varje delberättelse. Det som utmärker
Bergqvists berättande är, som redan konstaterats, hans sätt
att väva in berättelsefragment inuti en ramhistoria och varje
fragment har också en egen orientering som leder in läsaren
i berättelsen. Inledningen till den längsta delberättelsen,
Bd 77, rad 1.
Labov 1972, 364.
21 Bd 77, rad 37.
22 Bd 77.
19

20
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nummer tre, består av ett ganska stort antal satser som har
just karaktären av pågående dåtid och som ger bakgrunden
till händelseförloppet:
och så var de så att jäntan hans hon var ju full människa
över tjugo år, men måste gå och geta korna, och så var det
en granne där som hette Ol Hansa, han hade en pojke.
Och dom där träffades ju i skogen och vart ett välstånd
det, men visste ju inte om detta så mycket, hur det var,
men åtminstone kom Arvidskäringen att tala om det för
dem, hon visste hur det var med flickan, att hon var i
grosses och vart ju käringen hans också åt pojken där.
Men hon hade aldrig tordats tala om det för gubben, för
då hade han slagit ihjäl henne.23
Även om orienteringen skildrar ett antal händelser
(ungdomarnas möte i skogen och giftemålet) är dessa inte en
del utav själva historiens händelseförlopp utan en bakgrundsbeskrivning som är nödvändig för att berättelsen ska
få en mening, men inte nödvändig för att handlingen (se
avsnittet nedan), dvs. bråket mellan soldaten och Arvid
uttryckt i ett antal narrativsatser ordnade i förhållande till
varandra i tid, ska kunna framföras.

23

Bd 77.
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Handlingen
Vad hände? är frågan som besvaras i den del av narrativet som
Labov benämner handlingen. Det är den delen av berättelsen
som består av narrativsatser, sammanfogade i en kedja av
händelser ordnade i tid i förhållande till varandra.
Handlingen är egentligen den enda del av ett narrativ som
är helt nödvändig för att en berättelsesekvens ska kunna
kallas narrativ enligt Labovs definition. Den delberättelse i
historien om Arvid Arvidsson som mest liknar ett minimalt
narrativ är nummer ett. Flera av de andra delberättelserna
har långa beskrivande avsnitt bestående av fria satser
insprängda mellan narrativsatserna, medan denna nästan
uteslutande består av narrativsatser som här markeras med
fetstil:
De kom in och skulle ha tobak av honom, men han
högg, de var fem ryssar men han högg i dem med en
hand och snörde dem rätt över axeln och framöver
gården så att det ramlade bara i ridsporrarna på dem. Det
vart tobaken de fick av en gam-Arvid.24
Berättelsen om Arvid Arvidsson innehåller fyra sådana
avslutade händelseförlopp. Om någon av dessa delberättelser med avslutade händelseförlopp skulle tas bort ur
berättelsens helhet skulle budskapet ändå stå kvar.
Anledningen till att berättelsen består av korta avslutade
delar kan till stor del vara intervjusituationen och det kan
tänkas att händelseförloppet i varje delberättelse skulle ha
varit längre och utförligare i en berättarsituation med mer
24

Bd 77.
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aktiva deltagare. Denna berättarteknik med flera kortare
avslutade händelseförlopp uppradade efter varandra kan ha
som funktion att uppehålla åhörarens intresse: I en berättarsituation där deltagarna konkurrerar om talutrymmet gäller
det att hålla åhörarna intresserade, annars är det lätt att de
tappar intresset och att man förlorar utrymmet till en annan
talares fördel. Genom att som Bergqvist förmedla huvudbudskapet genom berättelsefragment som alla innehåller ett
avslutat händelseförlopp uppehålls intresset hos åhöraren. I
stället för att långsamt arbeta sig fram till berättelsens klimax
som litterära författare gör, skapar Bergqvist ett antal sådana
klimax radade efter varandra. Han behöver heller inte
riskera att bli avbruten innan han kommit till slutet av
berättelsen, eftersom varje liten delberättelse i sig är
avslutad. Om berättaren efter en delberättelses slut
fortfarande ges utrymme, lägger han till en delberättelse,
och så vidare ända tills han slutligen blir avbruten, eller själv
lämnar över till en annan talare.
Handlingen är berättelsens kärna och utan en handling,
uttryckt i två eller flera narrativsatser ordnade i förhållande
till varandra i tid, är en utsaga inte ett narrativ enligt Labovs
definition. Men även om narrativsatserna utgör kärnan som
berättelsen byggs upp kring, behövs det mer än så för att en
berättelse ska kunna utformas så att den når fram till sin
åhörare. Handlingen är i sig inte tillräcklig för att berättelsen
ska få en poäng, dvs. en anledning till att bli berättad. Ett kort
narrativ, som det vi ser i exemplet ovan där Arvid kastar ut
ryssarna med en hand, kan framföras med nästan
uteslutande narrativsatser. En längre berättelse däremot,
måste förses med en dramatisk utformning eller ett budskap
för att den ska ges utrymme i den pågående diskursen.
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Evalueringen
I forskning om berättarstrukturer i folkligt berättande är det
vanligt att man studerar hur början, handlingsförlopp och
slut förhåller sig till varandra, men enligt Labov är det inte
lika vanligt att evalueringen undersöks, dvs. orsaken till att
just den eller den historien berättas. Evaluering är inte en
nödvändig ingrediens i ett narrativ, men om den här sortens
värdering av det som berättas helt saknas, blir berättelsen
poänglös, eftersom det är den som ger berättelsen
existensberättigande.
Med
evalueringen
uttrycker
berättaren budskapet eller värderingen i historien, men även
de dramatiska effekterna är en form av evaluering. Det är de
delar av historien som gör den värd att berättas och i en god
historia är evalueringen en helt nödvändig ingrediens.25
Det är i evalueringen den konstnärliga utformningen i
berättelsen kommer till uttryck och det är genom den
berättaren uppfyller åhörarnas förväntan på kommunikativ
kompetens. Trots att det är narrativsatserna som är den enda
nödvändiga beståndsdelen i ett narrativ, läggs här större
tyngd på evalueringen, eftersom det till mycket stor del är
den som avgör om en berättelse når fram till sin åhörare,
eller inte.
Evalueringen har ingen fast plats i berättelsen, utan
återkommer genomgående. Hur berättaren uttrycker
evalueringen är en fråga om stilval och beror även på
berättarsituationen. Berättaren anpassar sitt tal efter
åhörarens förväntningar och efter de förutsättningar
situationen erbjuder och evalueringen påverkas därav. Om
berättaren väljer att bädda in evalueringen i handlingen
25

Labov 1972, 366−370.
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behöver detta inte utesluta att hon/han även utrycker
evalueringen utanför handlingen, i fria satser. En skicklig
berättare behärskar flera tekniker och kan mycket väl
använda sig av samtliga vid ett och samma framförande. I
Carl Bergqvists berättelser kan vi se alla de former av
evaluering som Labov redogör för, representerade. Han
använder inte bara evaluering för att ge berättelserna
mening, utan i hans historier blir de till det kitt som håller
de olika delberättelserna samman. Riktigt tydligt blir detta i
berättelsen om Arvid Arvidsson26 där värderingen av
huvudpersonens argsinthet och muskelstyrka går som en
röd tråd genom hela berättelsen.
Hur en berättare uttrycker historens evaluering är, som
sagt, en fråga om stil. Labov fann i sina undersökningar att
det bland informanter ur den amerikanska medelklassen var
vanligt med s.k. extern evaluering. Med det menas att
evalueringen uttrycks genom att händelseförloppet avbryts
och berättaren explicit värderar det som berättas i en eller
flera satser som inte nödvändigtvis hör samman med
handlingen.27
Extern evaluering används genomgående och påfallande
systematiskt i Bergqvists berättelse om Arvid Arvidsson.
Samtliga delberättelser avslutas med en tydligt värderande
sats, fristående från handlingen. I delberättelse ett lyder
satsen ”Han var jalat28 då de kom in”,29 i delberättelse två
lyder den ”Men han hade ett förskräckligt humör”30 och i
Bd 77.
Labov 1972, s. 371 f.
28 Jalat betyder ’arg’ på västerbottninsk dialekt.
29 Rad 10−11.
30 Rad 23.
26

27
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nummer fyra ”Så det var grymma gubbar som bodde uti byn
här”.31 Endast delberättelse tre har en avslutande sats som
evaluerar delberättelsen snarare än berättelsens helhet. Den
lyder ”han kunde vara som arg om kvällen, men det vart inte
så faligt heller”. De avslutande satserna i alla de övriga
delberättelserna förstärker det genomgående budskapet i
berättelsen som helhet och tydliggör berättelsens röda tråd.
Ett gemensamt sammanhang skapas mellan de olika
delberättelserna i och med att de sammanfogas med det kitt
som evalueringen utgör.
Evalueringen behöver inte nödvändigtvis uttryckas
explicit i fria satser, utan kan lika gärna vara inbäddad i
själva händelseförloppet. Extern evaluering är inte alls
nödvändig hos skickliga berättare, menar Labov. Det är
tvärtom så att vana berättare bäddar in evalueringen i själva
historien genom intern evaluering. Ett effektivt och effektfullt
sätt för berättaren att bädda in värderingen i historien är när
hon/han framställer händelseförloppet som om hon/han
själv vore vittne till händelserna i samma stund som de
berättas. Detta kan ske genom att berättaren visar ett
uttryckligt och medryckande engagemang i det som
berättas, exempelvis genom ljudhärmande uttryck, eller att
hon/han introducerar en tredje person i historien och genom
denna utvärderar berättelsens händelser.
Ett effektfullt sätt att uttrycka evalueringen implicit är att
dramatisera den i evaluerande handling. Detta görs, enligt
Labov, exempelvis genom att man redogör för vad
personerna gjorde, snarare än för vad de sade. På så sätt
skapar berättaren en dramatisk spänning.32 Förutom det
31
32

Rad 67–68.
Labov 1972, s. 372−375.
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externa uttrycket av evalueringen i berättelsen återfinns
värderingen inbäddad i handlingen och uttrycks genom
berättarens närvaro i handlingsförloppet. Bergqvist återger
en kamp som ska ha utkämpats mellan Arvid Arvidsson och
en ilsken björn nästan 150 år innan inspelningstillfället. Han
berättar historien som om han själv skulle ha varit vittne till
det som skett:
Men nog var det ovisst om det var björnen som hade rivit
hästen, det var fler, men han var ju utav samma släkt,
stryk skulle han få. Hur det var såg han var utav samma
stam, så han gav honom en sinkadus rätt ut i sidan så det
jalmade bara. Men se då vart nalle också på humör. Han
ville inte ha stryk han heller, han tyckte sig vara oskyldig
till. Han ryckte snesen33 borti naglarna av en Arvid så han
stod huvudstupa och slog den mot en tall så den flög av
bara på tre ställen, sa han, snesen.34
Berättaren ökar känslan av närvaro i texten genom ljudhärmande ord som jalmade för att illustrera bråket.
Evalueringen bäddas in ytterligare i handlingen när
berättaren låter en tredje part, nämligen björnen, uttrycka sin
värdering av situationen. På det här sättet fångar berättaren
sin mottagare och gör berättelsen levande och budskapet
mer slagkraftigt.
I berättelsen om klintarnas bragder i finska kriget35 använder sig inte Bergqvist av extern evaluering i samma utsträckning som i berättelsen om Arvid Arvidsson, utan den
Snes är ett gammalt svenskt ord som betyder ’stör’ eller ’stolpe’.
Bd 77.
35 Bd 1527.
33

34
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uttrycks snarare implicit genom intern evaluering. Förutom
ramberättelsen om ryssarnas framfart genom bygden, är det
berättelsens dramatiska sammanhang, uttryckt genom
evaluerande handling, som fungerar som det kitt som håller
ihop de olika delberättelserna. Precis som i citatet ovan
använder han sig av ljudhärmande utrryck och återberättar
historen med en känsla av närvaro:
natta potta vara sa ryssen bara, nästa vakt ska ni, högvakt
ska ni till, och så fick de iväg dit och så ta nå lass så de
kom ner åt Skinnarbyn är då, sin egen kyrksocken.36
Bergqvist härmar ryska för att dramatisera berättelsen och
ökar på så sätt sin närvaro i det han berättar. På detta sätt får
han åhöraren mer intresserad och involverad i historien,
vilket i sin tur gör historien värd att berätta.
Ett annat grepp som skickliga berättare använder är att
förhala handlingen just innan poängen och berättaren kan
på så sätt rikta mottagarens uppmärksamhet på berättelsens
budskap. Precis som evaluerande handling används detta
grepp för att skapa en dramatisk effekt som förstärker
budskapet. I berättelsen om klintarnas bragder37 läggs ett
antal fria, beskrivande satser in i handlingsförloppet, som
beskriver Jan Jansas boddörr som ryssen försöker slå upp.
Effekten som uppnås blir att handlingen (markerad med
fetstil) skjuts upp och spänningen ökar:

36
37

Bd 1527.
Bd 1527.
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och så ställde sig [ryssarna] tre åt vardera sidan och
började slänga stocken så här och så körde den mot
boddörren men se boddörren den hade ... han var ju
smed själv så det var järnnitar som var nog som
sockerbiten här stora på dörren, och så var det
järnstänger och gjorda av ett så himmelens tjockt virke,
en dubbeldörr som var så tung det var hemskt, och så två
stora skottbommar, som var tvåtumsjärn till
skottbommar, så det var omöjlig att slå upp. Men då
började de ge sig iväg.38
I berättelsen om Arvid Arvidsson39 förhalas handlingen
genom att ett beskrivande avsnitt bestående av fria satser,
läggs in mellan narrativsatserna som skildrar själva handlingsförloppet. På det sättet fördröjs handlingen och effekten
blir att spänningen ökar. I delberättelse tre läggs
beskrivande avsnitt in i handlingsförloppet och fördröjer
händelserna som återger hur den unge soldaten ger sig ut till
Falnesmyran för att tala om för Arvid att hans dotter är med
barn:
och han gick dit och talade med honom han, han var nog
som folk då han började tala med honom, han stod och
kvistade och högg kolved, han. Men till sist då talade
han om sitt ärende, och då han hade talat om det färdigt
så bröt sinnet ut på gubben. Som han kunde ha svurit till,
nog var det sista kvällsmålet hon hade ätit i kväll sa han.
Bara han kom hem skulle han dräpa henne. Och han
vevade med yxan och råmade och hoppade.40
Bd 1527.
Bd 77.
40 Bd 77.
38
39
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Narrativsatserna i citatet ovan markeras med fetstil för att
illustrera hur de fria satserna läggs in mellan narrativsatserna och skapar en fördröjande effekt. Narrativsatserna
är de ytterst nödvändiga beståndsdelarna som för
handlingen i berättelsen framåt och i citatet ovan kan vi se
att händelsekedjan behålls intakt, även om man skulle
avlägsna de fria satserna. De beskrivande, fria satsernas
uppgift är att göra berättelsen värd att berätta. Utan
evaluering blir kedjan av händelser fullständigt ointressant
för åhöraren och även om deras funktion i berättelsen skiljer
sig från narrativsatsernas, utgör de en nödvändig del i en
historia som är värd att berätta.

Upplösningen
Berättelsens upplösning är resultatet av narrativets
händelser. Den hänger oftast samman med berättelsens
evaluering och om evalueringen uttrycks i slutet av
berättelsen är det vanligt att upplösningen kommer i samband med denna.41
I avsnittet om evalueringen ovan kan vi se att Bergqvist
använder sig av fria uvärderande satser, extern evaluering,
för att avsluta varje delberättelse i berättelsen om Arvid
Arvidsson. Helt enligt Labov och Waletzkys beskrivning av
upplösningen, placeras denna just innan den avslutande
utvärderande satsen i delberättelserna i Bd 77. I delberättelse
ett skildras hur Arvid behandlar en grupp ryska soldater
William Labov och Joshua Waletzky, "Narrative Analysis: Oral
Versions of Personal Experience" i June Helm (red.), Essays on the Verbal
and Visual Arts, Seattle 1967, s. 39.
41
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som försöker lägga beslag på hans tobak. Resultatet av mötet
blev förstås till nackdel för ryssarna och det skildras på
följande sätt:
och [Arvid] snörde dem rätt över axeln och fram över
gården så att det ramlade bara i ridsporrama på dem. Det
var tobaken de fick av en gam-Arvid. Han var jalat då de
kom in.42
Det här sättet av avsluta återkommer i samtliga av
delberättelserna i Bd 77. Upplösningen sätts i samband med
den avslutande värderingen om Arvids argsinne och
tillsammans bildar upplösning och evaluering det man på
svenska kallar berättelsens poäng, dvs. meningen med att
den berättas. Upplösningen och värderingen blir tillsammans det kitt som håller ihop en delberättelse med de
övriga.
Berättelsen om klintarnas bragder43 uppvisar samma
konstruktion med en avslutande värdering i samband med
upplösningen. Som vi kan se i avsnittet ovan är det i den
berättelsen det dramatiska sammanhanget som utgör kittet
mellan de olika delberättelserna. Detta gör att de värderande
satser som sätts i samband med upplösningen snarare
förstärker det dramatiska sammanhanget i den enskilda
delberättelsen, än ett gemensamt budskap som berättelsen
om Arvid Arvidsson uppvisar. I följande citat förstärks den
dramatiska spänningen i den delberättelse där Vippa och
Frisk jagas av ryssarna efter att ha lurat en rysk vakt:
Men Vippa var listig, de red inöver och tog västervägen,
42
43

Bd 77.
Bd 1527.
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det var en usel väg den, [Ja.] men de red in där och så
band hästarna bakom nå lador där och där låg de och såg
då kosackerna kom, nio stycken, men de red så att buken
nästan strök landsvägen, så red kosackerna oppåt efter
landsvägen åt Rickleå och åt Sikeåhållet satte de av, och
de andra var väst i marken med hästarna, fann ju aldrig
igen dem, förstår du. Men hade de fått tag på dem då, då
hade de nog inte behövt köra varken åt ryssen eller åt
sig själva nå mer. [Nä... ] Då hade det varit fort gjort. Då
hade de fått luft under skorna sina. Opp i torrvädret
hade det burit iväg med dem.44
I exemplet ovan förstärks den dramatiska spänningen i
delberättelsen genom flera utvärderande, fria satser just
efter upplösningen, dessa markeras ovan med fetstil. Genom
att syfta till vad som skulle ha kunnat hända poängterar
berättaren det farliga i huvudpersonernas gärning. Det är
just den dramatiska spänningen som gör historien intressant
för åhöraren och som sätter den i samband med de andra
delberättelserna, som alla innehåller den här formen av
evaluering.
Genom att på det sätt som vi ser i exemplen ovan, sätta
evaluerande satser i samband med delberättelsernas
upplösning, skapar berättaren ett sammanhang i berättelsen
som helhet. Det är det här sättet att avsluta varje
delberättelse som gör att en övergång skapas från en
delberättelse till en annan och att de olika fragmenten kan
sättas samman till en enhet som för åhöraren inte förefaller
vara fragmentariskt uppdelad.

44

Bd 1527.
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Koda – avslutningen
Den avslutande satsen i en berättelse kallar Labov koda och
dess funktion är att markera att berättelsen är slut.45 Om
berättelsen ingår i ett samtal fungerar koda som en markör
som visar att berättaren lämnar över talutymmet till en
annan samtalsdeltagare. I berättelsen om Arvid Arvidsson46
uttrycks koda genom den sammanfattande och avslutande
värderingen ”Så det var grymma gubbar som bodde uti byn
här”47 följd av en paus. Efter denna markering av berättelsens
slut får intervjuaren talutrymme till att ställa nästa fråga, helt
i enlighet med intervjusituationens konventioner.
Lite annorlunda ser det ut i berättelsen om klintarnas
bragder i finska kriget.48 Intervjusituationen vid inspelningen av den berättelsen skiljer sig från inspelningen
av berättelsen om Arvid Arvidsson så till vida att
intervjuaren är betydligt mer delaktig i samtalet.
Inspelningen innehåller en hel del samtalsstöd från
intervjuarens sida och när berättelsens slut markeras av
Bergqvist och samtalsturen ska lämnas över till intervjuaren
vävs koda in i ett antal replikskiften mellan berättaren (CB)
och intervjuaren (EL):
CB:

De hängde mest ryssar där, [Jaså.] för han hängde
många som hade gjort röveri och tocket som kom
framnämnt till Kamenski, han höll en sträng
manstukt.

Labov 1972, s. 365 f.
Bd 77.
47 Rad 67–68.
48 Bd 1527.
45

46
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EL:
CB:
EL:
CB:
EL:

69

Han lär ju göra det.
Ja han höll sträng manstukt där så de inte får göra
nå brott heller. .. eller tocket...
Ja, det påstås det.
Ja. Han hade så mycket sträng manstukt han,
Kamenski. De gjorde de, de. Jodå.
Så kan det vara...49

Den utvärderande sats som i det här fallet är tänkt att
fungera som avslutning är den som fastslår Kamenskis
stränga manstukt, men den upprepas tre gånger av
berättaren innan intervjuaren är beredd att överta
samtalsturen. Berättaren tar vid den tredje upprepningen till
ytterligare en markering, ”Det gjorde de, de. Jodå.” för att
markera sin avsikt att lämna över samtalsturen till
intervjuaren. Orsaken till att Bergqvist så starkt måste
markera sin avsikt att avsluta berättelsen kan vara att
intervjusituationen i den här inspelningen50 har mer
karaktär av ett samtal än i inspelningen av berättelsen om
Arvid Arvidsson,51 men den kan också bero på intervjuarens syfte med samtalet. Intervjuarens intention att få
Bergqvist att berätta så mycket som möjligt vid
inspelningstillfället kan leda till en ovilja mot att ta över
samtalsutrymmet. Samtalsstödet fungerar som en uppmuntran till Bergqvist att fortsätta berätta.

Bd 1527.
Bd 1527.
51 Bd 77.
49

50
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JÖRGEN ANDERSSON

Hedvig Wahlberg personarkiv
Hedvig Wahlberg föddes 1873 i Skellefteå. Efter avslutade
studier vid Skellefteås elementärläroverk för flickor
studerade hon språk i Stockholm och utexaminerades
sedermera från Högre konstindustriella skolan, en av de
fem huvudavdelningarna vid det som senare (1901) kom att
utvecklas till Konstfack. Efter att ha arbetat som ritare vid
Litografiska AB i Sundsvall blev hon teckningslärarinna vid
Umeå högre allmänna läroverk i ett år, och mellan åren 1906
och 1913 var hon ordinarie teckningslärarinna vid
Skellefteå samrealskola. Från Skellefteå flyttade hon sedan
till Åmål, där hon fortsatte att verka som teckningslärarinna
i 7 år innan hon flyttade till Allingsås och dess samrealskola
där hon blev kvar tills dess att hon pensionerade sig. Efter
detta fortsatte hon ett liv med studieresor till kontinenten
för att därefter komma hem och hålla föreläsningar.
Under sommaren 2016 utökades Hedvig Wahlbergs
arkiv med ytterligare två volymer utöver dem som tidigare
varit tillgängliga sedan 1987. En del av det material som
vore intressant att belysa närmare i arkivet rör den s.k.
samskolestriden. Under 1911 kom Hedvig Wahlberg och
Almar Bexelius, rektor för samrealskolan i Skellefteå, att stå
som parter i denna strid som rörde hur Hedvig Wahlberg
skulle ha blivit föregången vid tillsättning av en tjänst.
Almar Bexelius blev anmäld till justitieombudsmannen för
maktfullkomlighet, och i Skellefteås tidningar förekom flera
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artiklar om förhållandet på samskolan. Troligen kan en
närmare undersökning kasta nytt ljus över frågan.
En hel del av handlingarna i arkivet rör i övrigt Hedvig
Wahlbergs släkts verksamhet. Modern Eva Sofia Margareta
var dotter till J. B. T. Sidén, som drev Skellefteå Ångsågs AB
och den nyanlagda sågen vid Klemensnäs. Sidéns tanke var
att Skellefteå Ångsågs AB skulle bli ett företag där bönderna
fick bra betalt för skogen och fick vara med och äga
företaget. Det hela gick inte så bra för Sidén och han blev
inte omvald som förvaltare.

Porträtt av en ung Hedvig Wahlberg. Foto: Krister Hägglund,
Skellefteå museum.
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Det var en ganska infekterad affär med beskyllningar och
motbeskyllningar. Efter en rekonstruktion fick Hedvigs far
Olof Viktor Wahlberg, som arbetade inom företaget, överta
ledarskapet. Detta arbete skötte han sedan under en lång tid
utöver sitt engagemang på flera håll inom samhället.
Hedvig var tydligt intresserad av sin morfar och försökte
också skriva en bok om honom. I arkivet finns därmed ett
manus benämnt ”Jan Teodor En pionjär i Norrland på 1860talet” liksom också andra manus, såsom t.ex.
”Dotterdottern, Ett manuskript om mina första år i Åmål
1913−14”.
En annan typ av manuskript i arkivet rör olika konstnärer, som t.ex. ”Rafael”, ”Michelangelo” och ”Albrecht
Dürer”. Här finns också texter från de olika resor som
Hedvig gjort i Europa, vilka kan ha utgjort underlag till
olika föreläsningar som hon hållit. En del av texterna från
resorna är dock mer av dagbokskaraktär.
I en liten svart anteckningsbok finns också några
intressanta anteckningar från en resa till Italien och Tyskland 1939. I början av september befann sig nämligen
Hedvig i Berlin när Tyskland anföll Polen. Hon beslutade
sig för att resa hem till Sverige den andra september, men
lyckades inte få fram pengar till tåget. Därmed blev hon
tvungen att vänta till den tredje september, då som bekant
både Frankrike och Storbritannien förklarade Tyskland
krig. Hon hade tänkt sig vidare till Italien och Sicilien, men
måste istället avboka rummet och ta med sig både vinteroch sommarkläder i en tung väska till järnvägsstationen.
Där var mycket folk och lång väntan och hon visste inte
riktigt när hon skulle kunna få åka. Plötsligt var olyckan
framme. Hedvig ramlade i en trappa och skadade sig
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ordentligt varpå hon måste tas in på sjukhus, närmare
bestämt Krankenhaus Am Urban i Berlin. Hennes högra
knäskål var splittrad och måste opereras. Hon upplevde
enligt beskrivningarna sjukhuset som urgammalt, hur det
var fullt av olycksfall samt läkare och sjuksystrar som
gjorde Hitlerhälsning. Ett citat ur anteckningsboken ger
tydligt uttryck för hennes känslor under denna tid: ”Jag
tyckte mig själv vara i helvetet”.
En överläkare förbarmade sig emellertid över Hedvig
och såg till att pastor Forsell från svenska församlingen kom
på besök. Han kunde visserligen bara komma en gång men
hon fick ytterligare besök av en församlingssyster.
Operationen av knäskålen genomfördes och den läkte ihop
efter ett tag. Hedvig fick dock problem med att betala för
sjukhusvistelsen, som har dragit ut i veckor. Det var inte
alldeles enkelt att få fram pengar till Tyskland. Hon
upplevde inte heller att personalen på sjukhuset var så
vänliga eller samarbetsvilliga. Inte desto mindre kom hon
tillbaka Sverige, där hon nödgades till Sahlgrenska
sjukhuset för att se om knäskålen på nytt. Hedvig Wahlbergs anteckningar i samband med resan utgör ett
intressant material, men själv sammanfattar hon sin resa till
Tyskland 1939 med orden ”men jag hade sannerligen fått
sona mitt dårskap hårt nog också”.
Ytterligare en intressant del i arkivet är brevsamlingarna
och anteckningarna. Dessa sträcker sig från 1892 till 1902
och är vackert inbundna. I en av böckerna omtalas
trettondagsfesten 1894, då modern och Hedvig var värdinnor vid faderns födelsedag och tillika föräldrarnas
bröllopsdag. Hedvig fick visa sig på styva linan för att hon
gått på husmoderskola och lärt sig att ordna kalas. Först var
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det ett dignade kaffebord uppe i danssalen. Sedan en supé
med mycket tjänstefolk som skulle passa upp på de 60−70
inbjuda gästerna. Även de som inte hade råd att bjuda igen
fick komma till denna fest. Underhållningen var högläsning, deklamation och sång innan tillställningen
avslutades med några timmars dans där en bokförare och
Hedvigs gamla musiklärare stod för musiken.
Noteringarna är relativt detaljerade, och beskriver bland
annat hur det dansades vals, polska, schottis m.m.

En av de inbundna brevsamlingarna och anteckningarna. Foto:
Krister Hägglund, Skellefteå museum.
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I arkivet ingår också 5 volymer med korrespondens med ca
ett 30-tal olika personer, vilket bland annat inkluderar
fadern och modern men också umgängeskamrater från
Skellefteå. I breven kan man få en god bild av Hedvigs tid
med studierna i Stockholm, där hon bland annat var på
musikaftnar och baler, flyttar och möblerar och inte hann
klart med julklapparna. I breven framträder också
kärleksbekymmer med teknologen Holmer.
Hedvig Wahlbergs personarkiv innehåller sammanfattningsvis material som rör de lokala förhållandena i
Skellefteåområdet men också, genom hennes resor,
förhållanden i Europa och läsaren erbjuds en möjlighet att
komma henne nära vilket erbjuder intressanta insikter i det
liv hon levde. Arkivet omfattar i dagsläget totalt 22
volymer.

Recensioner
Jonas Jonson. Jag är bara Nathan
Söderblom. Satt till tjänst. En
biografi. Verbum 2014.
Omi Söderblom. I skuggan av
Nathan. Texter av Helge Söderblom.
Verbum 2014.
Nathan Söderblom (1866−1931),
ärkebiskop från 1914, är Sveriges
internationellt
mest
kände
kyrkoledare vid sidan av
bröderna Johannes och Olaus
Magnus. Under 1900-talets två
första årtionden var han en av de
allra främsta bland de ”stora
män” som då dominerade det
offentliga livet. Redan kort efter
Söderbloms död gav vännen och
Muhammedexperten professor
Tor Andrae ut en biografi, som
sedan har följts av flera bland
vilka professor Bengt Sundklers
lysande Nathan Söderblom. His
Life and Work (1968) särskilt bör
nämnas. Den senaste levnadsteckningen är Jonas Jonsons
här anmälda biografi. Jonson är
docent i missionsvetenskap vid
Uppsala universitet, tidigare
biskop i Strängnäs stift och även
känd som psalmdiktare.

Jonsons biografi är skriven
med uttalad beundran för sin
huvudperson. Den bygger på ett
väldigt material deponerat på
Carolina Rediviva. Söderbloms
levnad följs kronologiskt mot
bakgrund av den samtida teologiska och kyrkliga debatten i
Sverige och utomlands där
Söderbloms ledande roll inom
ekumeniken, dvs. samförståndssträvandena inom den kristna
kyrkan, med rätta särskilt lyfts
fram. Jonsons stilsäkert skrivna
biografi måste ändå sägas ha en
traditionell uppläggning. Man
hade önskat att författaren något
reflekterat över biografigenrens
problem och möjligheter.
Nathan Söderblom föddes
som son till komministern i
Trönö,
Hälsingland,
Jonas
Söderblom, från 1886 kyrkoherde i Norrala. Hemmet präglades av väckelsefromhet i Rosenius nyevangeliska anda och ett
starkt missionsintresse. Efter
studentexamen i Hudiksvall
1883 påbörjade Nathan höstterminen samma år studier i
klassiska språk vid Uppsala
universitet. Tre år senare avlade
han fil.kand-examen. Under inflytande av sin lärare professorn
i grekiska Einar Löfstedt d.ä.
övervägde han ett tag att bli
klassisk filolog. Men övertalad
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av fadern slog han i stället in på
prästbanan. 1892 avlade han den
dåvarande mycket omfattande
teol. kand-examen. Men han
ägnade sig också åt nationslivet,
sjöng i Orphei Drängar och blev
ordförande i studentkåren, där
hans berömda vältalighet togs i
anspråk. Hans karismatiska
utstrålning i talarstolen är
omvittnad. Som retoriker hade
han tidigt tagit intryck av Uppsalahistorikern och politikern
Harald Hjärne. 1890 besökte
Söderblom också ett kristligt
studentmöte i USA. Hans starka
internationella
orientering
grundlades nu. Efter prästvigning 1893 och en kortare
tjänstgöring vid Upsala Hospital
och Asyl fortsatte Söderblom
sina teologiska studier med inriktning på religionshistoria.
1894 gifte han sig med Anna
Forsell, uppvuxen i ett liberalt
stockholmshem och lärare. Hon
hade varit en av de få kvinnliga
studentskorna i Uppsala och läst
historia för Hjärne. En av hennes
elever var den kända kritikern
Klara Johansson. I äktenskapet
föddes tolv barn varav tio nådde
vuxen ålder.
Redan kort efter giftermålet
avbröt Söderblom sina studier
och blev legationspredikant och
svensk pastor i Paris där han

flitigt umgicks med svenska
konstnärer och författare, bl.a.
med Zorn och Strindberg.
Söderblom organiserade en insamling bland skandinaverna i
Paris för att Strindberg skulle
kunna få vård på St. Louissjukhuset för den hudsjukdom
han ådragit sig i samband med
sina alkemistiska experiment.
I Paris återupptog Söderblom
sina religionshistoriska studier
med inriktning mot forniransk
eskatologi och disputerade 1901
vid Sorbonne för teologie
doktorsgraden.
Samma
år
utnämndes han till professor i
allmän religionshistoria och
religionsfilosofi i Uppsala. 1912−
1914 upprätthöll han samtidigt
den nyinrättade professuren i
religionshistoria i Leipzig. Hans
anseende inom den inter-nationella vetenskapen och särskilt
bland tyska teologer var redan
nu grundmurat. Hans kanske
främsta arbete Gudstrons uppkomst (1914) översattes till flera
språk.
År 1914 tog Söderbloms
karriär en ny vändning. Vid
ärkebiskopsvalet samma år fick
han, trots att han betraktades
som den svenska kyrkans mest
lysande representant, endast
tredje
förslagsrummet
men
utnämndes efter ingripande av
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ecklesiastikminister K. G. Westman, som såg Söderblom som
den främste företrädaren för de
framstegsvänliga
elementen
inom såväl svenska kyrkan som
inom den teologiska forskningen. Avgörande till Söderbloms fördel var sannolikt också
att han uppfattades som en
brygga i de tidvis ansträngda
relationerna mellan å ena sidan
kyrkan, som hade många reactionära företrädare, och å andra
sidan kulturlivet och arbetarrörelsen. Söderblom var inte
socialdemokrat men god vän
med Branting. Uppdraget som
ärkebiskop förenades med rollen
som prokansler för Uppsala
universitet.
År 1921 invaldes Söderblom i
Svenska Akademien men redan
1911 hade han i en skrivelse till
Akademien föreslagit Strindberg
till Nobelpriset i litteratur men
förslaget stötte på patrull hos
den ärkereaktionäre ständige
sekreteraren Carl David af
Wirsén. Vid Strindbergs jordfästning i maj 1912 utförde
Söderblom den korta begravningsritualen och läste några ord
som författaren strukit under i
den bibel som låg på hans
nattygsbord i våningen i Blå
tornet på Drottninggatan. Det
kan i sammanhanget nämnas att
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Söderblom även jordfäste Gustaf
Fröding i Uppsala året innan.
Första världskriget blev en
besvärlig tid för Söderblom som
uttalad francofil efter sina sju år i
Paris och samtidigt tysk universitetsprofessor. Hans lojaliteter var kluvna. Trots Söderbloms beundran för fransk
kultur och vetenskap kom
sympatierna för Tyskland till
slut nog att överväga i det
pågående kriget. Hans uttalade
neutralitet betvivlades av hans
engelska och franska vänner
sedan sonen Sven antagits som
officersaspirant vid ett preussiskt artilleriregemente. Något år
in på 1920-talet kom Sven
Söderblom att emigrera till USA.
Efter kriget framstod Söderblom som den främste bland
världens evangeliska kyrkoledare. Han hyllades inte bara
för
sitt
konstruktiva
och
pådrivande ledarskap inom
ekumeniken utan också som
forskare och kulturpersonlighet.
Han mottog fjorton hedersdoktorat förutom ledamotskap i
ett antal utländska akademier.
Höjdpunkten
i
Söderbloms
världsomspännande
ekumeniska arbete, som inletts redan
1909 genom kontakter mellan
den anglikanska kyrkan och
svenska kyrkan, nåddes med det
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ekumeniska mötet i Stock-holm
1925. 700 delegater från 39
länder samlades. Mötet gav
Söderblom en varaktig plats i
den
internationella
kyrkohistorien och torde ha varit
avgörande när han 1930 mottog
Nobels fredspris. Det var bara
den katolska kyrkan som ställdes
utanför kyrkomötet. Som Jonson
framhåller förblev Söderblom
livet igenom påverkad av
Luthers uppgörelse med den
katolska lärotraditionen. För
katolsk dogmatik hade han
ingenting till övers. Något
närmande mellan de lutherska
kyrkorna och den katolska
kyrkan kunde han inte tänka sig.
Man kan här tillägga att 400
hundra
år
av
lutheransk
indoktrinering i Sverige gjort
både präster och lekmän
immuna mot katolicismen. En
som råkade ut för en länge
kvarlevande skepsis i Sverige
mot katoliker var Sven Stolpe i
samband med hans disputation i
Uppsala 1958 på drottning
Kristinas maximer. Den snäva
bedömning som avhandlingen
fick av fakultetsopponent och
betygsnämnd har i efterhand
bedömts som orättvis. Stolpes
handledare professor Victor
Svanberg, som ville ge Stolpe en
stark docentspets, skrev efter

disputationen
i
StockholmsTidningen att avhandlingen var
”en vetenskaplig bragd” men att
Stolpes katolska tro legat honom
i fatet. Först i vår tids ekumeniska arbete har katolska
kyrkan
inkluderats.
Förhandlingar om ett närmande
mellan de lutherska kyrkorna
och Rom har pågått sedan tidigt
1960-tal. Den 31 oktober 2016
höll Lutherska Världsförbundet
och katolska kyrkan med
deltagande av påve Franciscus
gemensam gudstjänst i Lunds
domkyrka för att fira 500årsminnet av Luthers reformation. Dagen efter ledde
påven en mässa inför 10 000
personer på Swedbank-stadion i
Malmö.
Mot slutet av 1920-talet
försämrades Söderbloms hälsa.
Han led av magsmärtor och hade
upprepade hjärtattacker och
kom då och då att vistas på
kuranstalter. Som Jonson skriver
hade Söderblom också klart bipolära drag och drabbades av
återkommande
depressioner.
Självboten hade alltid bestått i
mer och mer arbete för att hålla
svartalferna borta. Det Söderblomska familjearkivet är inte
tillgängligt för forskningen och
det finns kanske skäl för detta.
1929 drabbades familjen av ett
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hårt slag. Äldste sonen Helge
hade utbildat sig till skådespelare och uppträtt även i
Finland och Tyskland men
senare skolat om sig till
journalist och anställts vid Tidningarnas Telegrambyrå (TT).
Han var i omgivningens ögon
sexuellt avvikande och hade
psykiska problem. I maj 1929
hade han i förvirrat tillstånd
gripits av polisen i Paris. Den
svenske generalkonsuln i Paris
Raoul Nordling ringde till
fadern i ärkebiskopsgården i
Uppsala. Det var samme Nordling som 1944 lyckades rädda
Paris från att sprängas på Hitlers
order genom att förhandla med
den tyske kommendanten von
Choltitz. Helge Söderblom kom
att inspärras på Upsala Hospital
och Asyl. Nathan Söderblom
utsågs till förmyndare för
honom och för hans tvåårige son
Robert. Tre år senare, 1932, avled
Helge Söderblom endast 36 år
gammal. Fadern och den övriga
familjen var angelägna om att
ingenting om Helge skulle
komma till allmänhetens kännedom. Kanske fruktade man att
ärkebiskopens
helgongloria
skulle komma på sned. Men man
får samtidigt inte glömma att
homosexualitet
och
sinnes-

81

sjukdom var tabubelagda i
Sverige vid den aktuella tiden.
Jonas Jonson skriver ingenting om Helge Söderbloms tragiska öde i sin biografi. Helges
sondotter Omi Söderblom, jurist
och domare vid Svea hovrätt, har
emellertid skrivit en bok om sin
farfar där hon återger ett stort
antal texter författade av Helge
under
sjukdomstiden,
alla
mestadels välskrivna och ej
sällan mycket gripande. Trots att
Nathan Söderblom med sin
arbetsintensitet och sitt fulltecknade program knappast kan
ha haft mycket tid över för de
många barnen skriver Helge
endast
uppskattande
och
beundrande om sin berömde far.
Men i några av de brev till
fadern, som Omi Söderblom
inkluderat, uttryckte brodern
Staffan,
som
senare
blev
diplomat,
besvikelse
över
Nathans bristande tid för
barnen.”. I ett brev den 9 juli 1929
talar han till och med om
”Pappas hela liv med allt besvär
och alla ungar, som kanske inte
bort komma till världen…”
Jonson skriver i ett efterord att
han inte ”haft möjlighet att ta
hänsyn till denna bok” före
tryckningen vilket är ytterst beklagligt. Det borde vara en
självklarhet att Omi Söderbloms
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bok utförligt refereras av Jonson
i en eventuell ny upplaga av biografin eller vid en pocketutgivning.
Nathan Söderbloms hälsotillstånd förvärrades sommaren
1931 och den 12 juli avled han
efter operation på Akademiska
sjukhuset i Uppsala. Dödsorsaken var tarmvred och
kronisk
hjärtmuskelinflammation. Bara tre månader
tidigare hade han i Folkärna
jordfäst sin vän och Svenska
Akademiens
ständige
sekreterare Erik Axel Karlfeldt. Den
kirurg som opererade Söderblom hette Sölve Richter och
kom på 1940- och 1950-talen att
tjänstgöra som överläkare på
Sundsvalls lasarett. 1950 publicerade han artikeln ”Nathan
Söderbloms sista stunder” i hembygdsboken från Ådalar och
Fjäll.

Efter Nathan Söderbloms
död proklamerades landssorg
och kung Gustaf V bestämde att
han skulle gravsättas i Uppsala
domkyrka. Landets alla tidningar fylldes med nekrologer
över den bortgångne. Så här
skrev Arthur Engberg, också han
hälsing, i Socialdemokraten: ”Med
Nathan Söderblom har en
enastående personlighet gått ur
tiden, bländande, rik och
förbryllande […] Hans liv och
gärning voro som ett utflöde av
den skapande utveckling, den
evolution créatrice, i vilken Bergson velat se tillvarons prin-cip.
Rytmen, stilen och karaktären i
hans personlighet voro det äkta
geniets. Det stod som musik
kring
honom
och
hans
framfärd”.
Lars-Göran Tedebrand

Bo Johansson 1925–2017 in memoriam

Efter ett långt och verksamt liv har Bo Johansson gått bort,
den 1 januari 2017. Bo skulle fylla 92 år bara några dagar
efter sin bortgång. Han föddes i Vilhelmina den 10 januari
1925 och blev sin hembygd trogen efter sin utbildning till
folkskollärare. Han var verksam som lärare vid flera
byskolor, innan han 1967 fick tjänst som rektor för grundskolans låg- och mellanstadium i Vilhelmina kommun.
Johan Nordlander-sällskapets pris för framstående
norrländsk kulturforskning tilldelades Bo Johansson år
2007. I samband med utdelningen av priset höll han ett
föredrag där han presenterade en av Vilhelminas stora
kulturpersonligheter, Elis Essegård, som liksom Bo själv
började sin bana som folkskollärare i en byskola och slutade
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som rektor och skolchef. Bo medverkade även med en
artikel om Essegård i Oknytt 3−4 2007 där han skrev att
Essegård var en varm hembygdsvän som placerade Vilhelmina på den svenska kulturkartan och att det
fortfarande finns spår av hans ande. Man kan säga att Bo
Johansson levde och verkade i den andan, med hembygden
och kulturen som sina ledstjärnor.
Bo Johansson var en mångsidig man och han brann
ständigt av iver inför nya projekt och uppslag. År 1957
deltog han i det första konstituerande mötet för det
Norrländska litteratursällskapet, bl.a. tillsammans med
Sara Lidman och Per Olof Sundman, och kom att ingå i
sällskapets första styrelse. I samband med 100-årsminnet av
Bernhard Nordhs födelse anordnades ett seminarium i
Vilhelmina och för att ta vara på det stora intresset föddes
tanken att bilda ett litterärt sällskap. Bo var tillsammans
med sin hustru Katarina en av initiativtagarna till att
Bernard Nordh-sällskapet bildades år 2000. Han har även
medverkat med dikter i flera nummer av sällskapets
årsböcker. I höst, den 2−3 oktober 2017, kommer det sjätte
nybyggarsymposiet att arrangeras i Vilhelmina, denna
gång med Rolf Kjellströms sex böcker Nybyggarliv i
Vilhelmina som utgångspunkt. Bo har bevistat och
medverkat i alla tidigare symposier och han borde naturligtvis vara på plats som en i publiken även nu, intresserad
och kunnig som alltid.
Bo Johansson skrev och spelade också egenkomponerad
musik, vilket bl.a. manifesterades i en konsert i Vilhelmina
kyrka där hans olika verk framfördes. Under sin studietid i
Umeå spelade han med i en dansorkester och han fortsatte
sedan musicerandet i Sune Elis populära jazzinspirerade
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orkester i Vilhelmina. Han var aktiv i Vilhelmina dragspelsklubb och var också under en period ledare för
gruppen Friskt felat.
Bo Johansson levde och verkade i sin hembygd och han
berättade utifrån egna möten och upplevelser. Han såg
många byskolor läggas ned och hans dikter speglar det
stora vemodet över avfolkningen och de krafter som driver
denna folkomflyttning. Bitterheten mot penningmätarna
”som en gång började mäta hela detta Norrland i pengar”
ger grundtonen i många av hans dikter. Men han såg ändå
rikedomen i naturen och hans naturlyrik förmedlar många
finstämda skildringar av myrarna och skogarna och dess
flygande och fyrbenta invånare. Hans sista diktsamling
Minnesrum kom ut 2012 och recenserades i Oknytt 1−2 2013.
Carina Strömberg
Bo Johansson var en känd kulturprofil och en stark värnare
av den norrländska kulturen. Under sitt yrkesverksamma
liv som lärare och rektor ansåg han lokalhistoria vara ett
självklart ämne i skolan. Hans outtröttliga engagemang för
att skoleleverna skulle få kunskap om sin hembygd ledde
bland annat till att ett undervisningsmaterial på rullband
arbetades fram, med titeln ”5 000 år i Västerbotten”. Än i
dag kommer jag ihåg de stunderna på mellanstadiet, när
man fick sätta sig framför bandspelaren för att lyssna till Bo
Johanssons behagliga stämma när han berättade om
stenåldermänniskornas liv. Hans sympatiska berättarröst
kom också väl till pass under den tid som han arbetade som
producent på Sveriges Radio i Umeå 1966–1967 och som
frilansande radiomedarbetare i ett femtontal år.
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I Bo Johanssons lyrik och övriga författarskap skildrades
alltid landskap, människoöden och skeenden i norra
Sverige. Genom åren gav Bo ut flera diktsamlingar. Hans
debutbok Ord från Baksjöby kom ut 1979, följd av boken Om
sommaren om hösten bittida sent 1981 illustrerad med
fotografier av Sune Jonsson. Den senare anses vara ett av
hans främsta arbeten och skildrar de många och ofta
misslyckade nyodlingsprojekten i södra Lappland.
Diktsamlingen För all dess rikedoms skull kom ut 1984,
Undanstädning 1990 och Ordglädjarna 2003. I Bos sista
diktsamling Minnesrum, från 2012, belyser han i poetisk och
dokumentär form kallkällornas stora betydelse för
nybyggarna i lappmarken. På ett suveränt sätt bemästrar
han att skriva på dialekt utan att det någon gång blir
löjeväckande; tvärtom lyckas han med sitt personliga
uttryck fånga den ”norrländska själen”, allvaret och djupet
i det han velat berätta om. Bos författararkiv förvaras i dag
vid Forskningsarkivet vid Umeå universitet.
Bos stora intresse för nybyggarna och koloniseringen av
lappmarken ledde till att han, tillsammans med sin son
Tomas, under flera års tid drev frågan om att få ett
nybyggarcentrum etablerat i Vilhelmina. Tyvärr fullföljdes
aldrig projektet, vilket nog var en stor besvikelse för Bo,
men det hela ledde däremot till att det med jämna
mellanrum anordnas nybyggarseminarier i Vilhelmina,
med många duktiga föreläsare och intresserade åhörare.
Bo var även en av drivkrafterna till att Martin Lauritz
enträgna arbete med att renskriva VK-klipp om Vilhelmina
från 1900−1949, från mikrofilm, kom i tryck. Det omfattande
materialet resulterade i åtta böcker med titeln En
lappmarksbygd på väg mot framtiden. Därutöver var han
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initiativtagare till publiceringen av folklivsforskaren Olof
Petter Petterssons nedteckningar om Gustaf Arvidsson och
hans familj på nybygget i Dorris. Boken, som gavs ut av
Vilhelmina kommun i samarbete med Dialekt-, ortnamnsoch folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) 1999, fick titeln
Nybyggares dagliga leverne och skänktes som gåva till alla
hushåll i Vilhelmina vid millennieskiftet. Bo medverkade
även vid tillkomsten av TV-serien Nybyggarland och skrev
dessutom en fortsättning på den första serien, vilken tyvärr
aldrig blev inspelad men manuset finns i dag vid
Vilhelmina museums arkiv. Han var även initiativtagare till
bildandet av Bernhard Nordh-sällskapet där han var
hedersmedlem.
Bo var en hängiven amatörarkeolog och tillsammans
med sin fru Katarina, tillika Vilhelmina museums föreståndare i många år, kom han att inventera ett stort antal
förhistoriska boplatser längs sjöar och vattendrag.
Dessutom var han en oerhört duktig musiker och
folkmusiken låg nog honom varmast om hjärtat. Flera
gånger hörde jag honom berätta om den gången grundaren
av Vilhelmina amatörteater, Elis Essegård, knackade på
hans dörr och sträckte fram en kontrabas med orden ”Den
här ska du lära dig spela på”. Och det gjorde han! Han skrev
även egna visor och kompositioner.
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Bo emottar Johan Nordlander-sällskapets pris för framstående norrländsk forskning 2007 av sällskapets ordförande Lars-Erik Edlund.

Bo Johanssons stora begåvning och brinnande engagemang
för kulturfrågor ledde till att han fick en rad utmärkelser:
Landsbygdens författarstipendium 1981
Vilhelmina kommuns kulturstipendium 1983
Västerbottens läns landstings kulturstipendium 1992
Norrlandsförbundets Olof Högberg-plakett 1993
Sveriges hembygdsförbunds plakett för rik gärning i
hembygdsvårdens tjänst 2005
Johan Nordlander-sällskapets pris för framstående
norrländsk forskning 2007
Vilhelmina har mist en stor kulturpersonlighet men Bo
Johanssons gärningar, musik och författande kommer att
leva länge i framtidens ”Minnesrum”.
Laila Eliasson

Verksamhetsberättelse för år 2016
Styrelsen för Johan Nordlander-sällskapet får härmed avge följande
berättelse över sällskapets verksamhet under 2016.
Styrelseledamöter samt övriga funktionärer har under året varit
följande:
Ordförande
Vice ordförande
Skattmästare
Sekreterare
Vice sekreterare
Redaktör
Klubbmästare
Vice klubbmästare
Övriga ledamöter
Haglund
Adjungerade ledamöter

Revisorer
Revisorssuppleant
Valberedning

Lars-Erik Edlund
Cuno Bernhardsson
Carina Strömberg
Anders Persson
Lars-Gunnar Olsson
Susanne Haugen
Maud Widing
Anna Swärd-Bergström
Robert
Eckeryd
och

Anders

Daniel Andersson
Stina Karlgren
Sigurd Nygren
Monika Nygren-Sténs
Bo Nilsson
Mats Danielsson (sammankallande),
Susanne Odell och Ola Wennstedt
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Under året har styrelsen hållit fem protokollförda sammanträden: 29
februari, 16 maj (styrelsens konstituerande möte), 16 maj, 26
september samt 12 december.
Årsmötet hölls den 16 april på Österåsens hälsohem (tidigare
Sanatorium) och samlade 40 deltagare. Årsmötet föregicks av ett
kulturprogram, där Ulrika Bodén och Erik Jonsson fick ta emot
Sällskapets kulturpris för 2016. Prismotiveringen för Ulrika Bodén
hade följande lydelse:
Folkmusikern Ulrika Bodén, Sundsvall, är uppvuxen i
Holmsta i ångermanländska Helgum, och har sedan 1990-talet
med stor framgång uppträtt med sin musik. År 2001 gav hon
ut musikalbumet ”Vålje å vrake” och 2013 ”Kärlekssånger”
Hon har dessutom framträtt med olika band såsom Ranarim
och Hoven Droven. Hon rör sig lika lätt i en internationell
miljö som en liten hembygdsgård. Hon är återkommande gäst
på den stora folkmusikfestivalen Urkult i Näsåker. Ett
utmärkande drag hos Ulrika Bodén är att hon arbetar på fältet
och dokumenterar folkmusik. Arkivforskningen är självklarhet i hennes skapande, hon har på ett utomordentligt sätt
lyft fram Frans Bergvalls rika västångermanländska
musikuppteckningar. Ulrika vårdar på ett utmärkt sätt svensk
folkmusiktradition, inte minst den ångermanländska folkmusiktraditionen i Karl Peter Lefflers anda.
Prismotiveringen för Erik Jonsson hade följande lydelse:
Kulturskribenten och kulturarbetaren Erik Jonsson, Umeå, är
född och uppvuxen i Vännäsby, och har varit flitigt verksam
som kulturarbetare, både som redaktör för tidskriften Provins
(2011–14) och som koordinator på Littfest. Genom åren har
han i olika sammanhang på ett förtjänstfullt sätt gjort insatser
för den norrländska litteraturen, inte minst när det gäller att
lyfta fram bortglömda norrländska författarskap, såsom BrittMarie Eklund, Elsa Forsgren, Lennart Marklund och Elfred
Berggren. Om den sistnämnde och hans roman Robotarnas gud
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handlar sålunda Erik Jonssons essä ”Bergsingenjör Elfred
Berggren och Österåsenandan”, som förutom författarskapet
även lyfter fram sanatoriemiljöernas betydelse för konst och
litteratur, ett utmärkt exempel på Eriks folkbildande insatser.
Efter prisceremonin följde musikaliska inslag med Ulrika Bodén samt
föredrag av Erik Jonsson, som talade över ämnet ”Helge Dahlstedt,
Sanatorieförfattarna och Österåsenandan”, varefter Jan Molander
berättade om Österåsens historia. Efter en paus hölls sedvanliga
årsmötesförhandlingar. Därefter intogs en enkel måltid innan
återresan till Umeå anträddes.
Johan Nordlander-sällskapet medverkade i augusti vid de
nationella släktforskardagarna på Nolia i Umeå, ett tvådagarsevenemang som besöktes av ca 3 000 personer. Sällskapet sponsrade
genom att skänka boken Umeå 1314–2014 till samtliga föreläsare, en
gåva som blev mycket uppskattad. Sällskapet hade även ett bokbord
som bemannades av frivilliga medlemmar och fick tillfälle att
informera intresserade besökare om sällskapets verksamhet.
Sällskapets höstmöte hölls den 26 oktober i Forskningsarkivets
lokaler. Efter välkomst- och inledningsord av ordförande Lars-Erik
Edlund talade Anna-Maria Rautio, doktor i skogshistoria och
verksam vid Skogsmuseet i Lycksele, över ämnet ”Skogsbrukets
glömda hjältinnor”, som också är namnet på en forskningsstudie som
syftar till att samla in kockors och kvinnliga skogsarbetares
berättelser. I inbjudan till höstmötet presenterades ämnet med
följande ord.
Skogsbruket har spelat en central roll i Sveriges ekonomi från
industrialiseringen och framåt och haft en enorm betydelse för
den enskilda människan. Berättelserna har till stor del
fokuserats på männens arbete i skogen, och vi känner väl
skogsarbetarens och flottarens hårda arbets- och levnadsvillkor. Skogsbrukets framväxt var emellertid också i mycket
hög grad beroende av kvinnornas arbete. Unga ogifta kvinnor
anlitades ofta som s.k. kockor, vilka ansvarade för matlagning,
organisation och hygien i skogsarbetarkojorna.
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Höstmötet avslutades med sedvanligt samkväm i Universitetsbibliotekets personalmatsal.
Under året har två innehållsdigra och läsvärda dubbelnummer av
sällskapets tidskrift Oknytt utkommit.
Försäljningen av Johan Nordlander-sällskapets böcker och skrifter
uppgick under året till 19 949 kronor. I samband med släktforskardagarna såldes böcker för 8 680 kr, varav försäljningen av boken Umeå
1314–2014 uppgick till 7 000 kr. Totalt har 75 exemplar av Umeåboken sålts under året. Övriga skrifter inklusive lösnummer av Oknytt
har sålts för 4 949 kr, nära nog en fördubbling jämfört med föregående
år. Ingvar Svanbergs bok Hästslaktare och korgmakare från 1999 var den
bok som såldes mest, i likhet med föregående år. Lagret av denna titel
har nu minskat avsevärt och det finns endast ett fåtal exemplar kvar.
Medel från Tuuli Forsgrens Minnesfond utdelades inte under
2016. Behållningen på Tuuli Forsgrens Minnesfond uppgick vid årets
slut till 22 558,44 kronor.
Johan Nordlander-sällskapet har fått 13 nya medlemmar under
året. Medlemsantalet uppgår vid årets slut till 441, en nettoökning
med tre medlemmar sedan föregående år. Privatpersoner med enskilt
medlemskap uppgår till 352, privatpersoner med ständigt medlemskap till 41 och institutioner till 48. Förutom till de betalande medlemmarna har Oknytt även skickats ut som gåva till 15 institutioner.
Årsavgiften på 200 kronor har behållits oförändrad.
Lars-Erik Edlund
Cuno Bernhardsson
Robert Eckeryd
Susanne Haugen
Anders Haglund

Lars-Gunnar Olsson
Anders Persson
Carina Strömberg
Anna Swärd-Bergström
Maud Widing

Medarbetare
Jörgen Andersson, f. 1974 i Sundbyberg, Fil.kand. i museologi.
Arkivarie vid Skellefteå museum.
Laila Eliasson, f. 1966 i Vilhelmina. Fil.kand. från Kulturvetarlinjen
vid Umeå universitet, museiintendent och ansvarig för Vilhelmina
museum.
Elena Lindholm, f. 1972 i Huddinge. Docent i spanska vid
Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet.
Erik Nydahl, f. 1983 i Stigsjö församling, Ångermanland. Fil.dr i
historia 2010. Forskar och undervisar vid Mittuniversitetet i
Sundsvall.
Carina Strömberg, f. 1943 i Örebro. Ekonom samt arkiv- och
informationsvetare. Har arbetat som direktör för Riksarkivet SVAR
och som landsarkivarie vid Landsarkivet i Härnösand. Skattmästare i
Johan Nordlander-sällskapet.
Lars-Göran Tedebrand, f. 1939 i Sundsvall. Professor emeritus i
historisk demografi vid Umeå universitet.
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