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GÖRAN LARSSON

Novellfynd i Sara Lidmans arkiv

Bild 1. Manus till novellen Och give oss frid skrivet av Sara Lidman 1942. 
Foton på Sara Lidman från hennes realexamen 1942. Avdelningen för 
arkiv och specialsamlingar, Umeå universitetsbibliotek. 

År 1998 skänkte författaren Sara Lidman (1923–2004) sitt ar-
kiv till Umeå universitetsbibliotek. Sedan 1978 hade hon va-
rit hon hedersdoktor vid Umeå universitets humanistiska fa-
kultet. Under perioden 1998–2004 levererades från gården i 
Missenträsk till Umeå universitet drygt 20 hyllmeter med 
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manuskript, dagböcker, brev, foton m.m. I arkivet finns i dag 
allt från Sara Lidmans tidiga skoluppsatser till hennes sista 
engagerade tal i början av 2000-talet. För den som vill forska 
om Sara Lidman och hennes författarskap är arkivet en guld-
gruva. 
 Nyligen gjordes en lite oväntad upptäckt i Sara Lidmans 
arkiv. Inför ett föredrag för föreningen Hällnäs Historia sökte 
litteraturvetaren och Littfest-koordinatorn Erik Jonsson i ar-
kivet efter spår från Saras vistelse på Hällnäs sanatorium i 
slutet av 1930-talet. När Erik sökte bland hennes tidiga ma-
nuskript hittade han en novell som börjar med orden 
”Vardag i sanatoriets samlingssal”. Det skulle visa sig att just 
denna novell byggde på upplevelser från Saras egen sanato-
rietid. Novellen hade namnet Och give oss frid och som förfat-
tare stod en Laila Danell som visade sig vara en av Saras ti-
diga författarpseudonymer. Sara Lidman skrev texten 1942 
vid 18 års ålder och novellen var sannolikt avsedd för en 
veckotidning, men av allt att döma blev novellen aldrig pub-
licerad. 
 Efter Erik Jonssons Hällnäsföreläsning, där han presente-
rat arkivfyndet, ombads han av tidningen Vasaplan att publi-
cera novellen där. I september 2019 kom så Sara Lidmans no-
vell slutligen i tryck nästan 80 år efter dess tillblivelse. Åter-
upptäckten och publiceringen av novellen väckte oväntat 
stor uppmärksamhet och nyheten spreds i press, radio och 
tv. Nu även till Oknytts läsare.  
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ANDERS SJÖBERG

Avvittring och avyttring av skog i 
östra Jämtland under 1700- och 
1800-talet – konkurrens om 
skogens resurser 

Konkurrensen om de svenska skogarna förväntas öka i fram-
tiden då flygbränsle, flervåningshus, kläder och mycket an-
nat ska tillverkas av skogsråvara. På 1600-talet inträffade nå-
got motsvarande, nämligen då bergsnäringen växte sig stark 
och behövde stora mängder ved och kol för gruvdrift och 
metallframställning. Jordbruket var då den stora trädförbru-
karen framför allt genom svedjande, men också genom att 
tallar fälldes för att man skulle komma åt toppens tunna bark 
och använda som djurfoder. Till detta kom det stora behovet 
av brännved och att stora träd användes till master samt bjäl-
kar och annat grovt konstruktionsvirke. Den ökade konkur-
rensen medförde att markägandet och gränsdragningarna 
blev viktigare.  
 Jordbruksmark var vid denna tid snarast kapital, vars av-
kastning möjliggjorde försörjning och förkovran. Exempelvis 
erhöll ett antal fältherrar stora förläningar av drottning 
Christina som tack för insatser under trettioåriga åriga kri-
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get. Vidare förutsattes yrkesgrupper som präster och militä-
rer (inklusive indelta soldater) klara sin försörjning med 
hjälp av mark som ställts till deras förfogande. 
 I norra Sverige ägdes åkrar, ängar och intilliggande skog 
nästan uteslutande av skattebönder och för denna mark be-
talade man årlig ränta till staten. Jordbruket var inriktat mot 
boskapsskötsel med fäbodar1, mulbete och slåtterplatser i 
skogen, som alltså framför allt sågs som jordbruksmark. 
Skatteskogen sträckte sig vanligtvis upp till en mil från går-
darna och denna s.k. skattemil illustrerar dels att skattesko-
gen var omfattande, dels att gränsdragningen inte var preci-
serad. När det gäller mark som inte var skatteskog och inte 
hade någon tydlig ägare slog Gustav Vasa 1542 fast att den 
tillhörde ”Gud, Oss och Sveriges krona till och ingen annan”. 
I norra Sverige kunde dock byarnas bönder utnyttja angrän-
sande kronomark på liknande sätt som skatteskogen. Då 
svedjefinnar kom till bl.a. Medelpad och Ångermanland fick 
de slå sig ner och göra nyodlingar på kronans mark. 
 Bergsindustrin var i enlighet med tidens merkantilistiska 
tänkande Sveriges viktigaste näring och därför fick bergsbru-
ken privilegier att utnyttja kronoskogarna mot en årlig av-
gift, kallad rekognition. I takt med näringens expansion på 
1600-talet och utifrån erfarenheter av avskogning i Storbri-
tannien och på kontinenten uppstod oro för att skogen i 
Sverige inte skulle räcka till. Skogslagstiftningen utformades 
därför till förmån för järnbruken och den övriga bergsindu-
strin. 

1 Fäbodväsendet var etablerat i södra Norrland på 1700-talet; se Jesper 
Larsson, Fäbodväsendet 1550–1920. Ett centralt element i Nordsveriges jord-
brukssystem, Uppsala 2009, s. 388.  
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 Först infördes restriktioner för svedjande och sågning. 
Nästa steg var att Karl XI år 1683 anbefallde avskiljande av 
kronans skogar, som framför allt fanns i norra Sverige, från 
bönders och byars. Verkställigheten av denna s.k. avvittring2 
kom dock att ske på olika sätt i de berörda landskapen. I då-
varande Gävleborgs län: Gästrikland, Hälsingland, Härjeda-
len, Jämtland, Medelpad och Ångermanland var Gästrikland 
och Jämtland de två extremerna. I Gästrikland, där bergver-
ken drev på, kunde avvittringen avslutas redan 1704; i 
Jämtland startade den inte förrän på 1750-talet. I de övriga 
landskapen avvittrades mark vid behov för bergsbruk och i 
viss mån för nya hemman.3 
 Restriktionerna för svedjande och sågning skapade miss-
nöje hos lokalbefolkningen i skogrika bygder i hela det 
svenska riket, men bibehölls ändå i 1734 års skogsordning. 
Där anbefalldes också avvittring på nytt. Omkring 1740 in-
träffade emellertid tre viktiga näringspolitiska förändringar. 
För det första tvingade det lokala motståndet fram 1739 års 
förklaring till skogsordningen med betydligt mindre restrik-

2 Avvittring är ett gammalt ord för ’avskiljande’. 
3 Gästrikland; se Gunnar Prawitz, ”Avvittringen i Gästrikland” i Svensk 
Lantmäteritidskrift 1943; Hälsingland; se Gunnar Prawitz, ”Den äldre 
avvittringen i Hälsingland” i Svensk Lantmäteritidskrift 1944; Medelpad; 
se Gunnar Prawitz, ”Avvittringen i Medelpad” i Svensk Lantmäteri-
tidskrift 1947; Ångermanland; se Jan Eric Almquist, ”Det norrländska 
avvittringsverket” i Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring, 
Del I, Stockholm 1928, s. 383–398; Härjedalen (Ljusnedal); se Almquist 
1928, s. 380. 
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tiv syn på sågandet och svedjandet. För det andra skulle, en-
ligt ett kungligt brev av år 1739, finbladiga sågverk4 kunna 
anläggas och ges privilegier liknande bergsbrukens, dvs. rätt 
att utnyttja kronoskogar.  
 För det tredje innehöll Kammarkollegiets instruktion för 
avvittringen i Ångermanland av 1742 en paragraf om avdel-
ning av kronomark till nya hemman. Denna jordbruks- och 
nybyggesvänlighet kan ses som ett uttryck för tidens ”dyna-
miska lära”, vars företrädare menade att befolkningen i lan-
det skulle kunna öka, utan att fattigdom uppstod, genom 
ökad livsmedelsproduktion. Två vägar sågs, den ena kvanti-
tativ: att utöka antalet hemman genom nyodling, särskilt i 
norra Sverige, den andra kvalitativ: att skapa tydliga gränser 
och rationellare brukningsenheter, att förbättra befintliga åk-
rar och ängar genom dikning och stenrensning samt att in-
föra nya eller förbättrade grödor. En av lärans företrädare, 
lantmäteriets överdirektör Jacob Faggot, presenterade 1746 
en beräkning som innebar att Sverige skulle kunna ha 450 
000 hemman och nio miljoner invånare på landsbygden. 
Hattideologen och ekonomiprofessorn vid Uppsala 
universitet, Anders Berch, kom för sin del fram till invåna-
rantalet 26 miljoner, varav 24 miljoner i jordbrukshushåll. 
Ännu radikalare var de s.k. fysikoteologerna som menade att 
Gud inte hade skapat några platser där det var omöjligt att 
leva. Det var nationens plikt att leta upp och utnyttja de stora 
resurser Sverige hade försetts med. Exempelvis skulle dik-

4 Fina eller tunnvalsade sågblad var en ny teknologi från Holland som 
gav en slätare sågyta och mindre spill; se Anna Stjernström, Skogen – 
guldet från Norden, Östersund 2011, s. 68. 
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ning inte bara ge ny jordbruksmark utan även förbättra kli-
matet, eftersom myrstråk och andra vattensjuka marker nära 
gårdarna förde med sig frost och ”kalla dunster”.5 
 Runt 1750 förelåg således konkurrens om skogens resur-
ser, motsättningar mellan centralmakten och lokalsamhället 
samt ett nytänkande vad gäller jordbruk och sågverk.  
 I detta arbete diskuterar jag 1700-talets avvittring i 
Jämtland och de särdrag den hade. Jag redogör utförligt för 
processen i östra Jämtland, varvid mina huvudsakliga källor 
är protokoll och andra handlingar från avvittringen. Sist dis-
kuterar jag avvittringens betydelse. 

Avvittringen i Jämtland, särskilt östra delen 

Eftersom Jämtland tillhörde Danmark till 1645 omfattades 
landskapet inte av Gustav Vasas ägandedekret av år 1542. 
Dock gällde under den danska tiden en motsvarighet till det 
svenska skogsregalet med den avgörande skillnaden att bön-
derna för rätten att utnyttja angränsande kronomark hade att 
erlägga en årlig avgift, bygselpenningar eller avrad. Efter för-
handlingar med den svenska staten fick allmogen behålla 
samma rätt till kronans marker, nu kallade avradsland, mot 
erläggande av årlig avrad. Detta reglerades genom 1666 och 
1667 års avradsbrev.6 

5 Almquist 1928, s. 404; Anders Sjöberg, Den äldre avvittringen i Fors, 
Håsjö, Hällesjö och Bräcke socknar i östra Jämtland 1753–1773, Master-
uppsats, historiska institutionen, Uppsala universitet 2014, s. 19–25. 
6 Almquist 1928, s. 398–404. 
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 Sammanlagt fanns det drygt 200 avradsland i landskapet, 
varav 20 i Ragunda tingslag och 4 i Bräcke socken. Förhållan-
dena varierade, inte alla byar hade avradsland och ett visst 
avradsland kunde vara upplåtet till flera byar eller en hel 
socken. Vidare hade avradslanden olika många nyttjare (som 
mest 32, i allmänhet under 10) och olika stor avrad (som mest 
13 daler silvermynt, i allmänhet under 3).7 Gränserna var 
ofullständigt givna i avradsbreven, men informella gränser 
eller ”sämjelinjer” hade utvecklats mellan avradslanden och 
byskogarna samt mellan olika byskogar. Dessa traderades 
från generation till generation; i avvittringsprotokollen talas 
det om ”gamla härmelser” och urminnes hävd.  
 Gårdarnas hemägor var små, men utanför hade man fä-
bodar, boskapsbeten och inte minst slåtterställen.8 Exempel-
vis bärgade ett typiskt hemman i östra Jämtland vinterfoder 
på cirka 20 platser på utmarken, oftast på myrar. Något ställe 
kunde ligga på skatteskogen ett par kilometer från gården, 
ett annat på avradslandet en eller ett par mil från gården. 
Hushållen fick också sitt bränsle och sitt virke till byggnader, 
gärdsgårdar och redskap från skogen där det också fanns 
jaktmarker och fiskevatten. Produkter som smör, talg, hudar, 
skinn och fågel såldes och gav pengar till köp av varor, som 
hushållen själva inte kunde producera.9 Skogen var således 
nödvändig för försörjningen. 

7 Henning Tideman, Jämtelands Afradsland, Tandsbynd 1953[1750], s. 
32–49. 
8 Flaskhalsen inom jordbruket var vinterfodret; se Larsson 2009, s. 356; 
Lars Kardell Svenskarna och skogen, Del 1, Jönköping 2003, s. 133. 
9 Om den s.k. bondehandeln finns dock inga uppgifter i avvittrings-
protokollen. 
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 Sedan avraden fastställts på 1660-talet hade den inte änd-
rats. Därför var böndernas kostnader för avradslanden låga 
jämfört med hemmansräntorna och därför hade starka inci-
tament saknats för att anlägga nya hemman i Jämtland. Vi-
dare hade avradsbreven förhindrat finnkolonisation i land-
skapet.10 Däremot hade tillstånd givits av landshövdingen 
till anläggande av nya hemman på enstaka ställen, bl.a. tre i 
Köttsjön 1749 och två i Höglunda/Sättsjölandet 1751, i båda 
fallen på oavvittrade avradsland i Ragunda tingslag. 
 1751 hade tillstånd också givits till tre ståndspersoner 
med rådman Lars Lund från Sundsvall i spetsen att anlägga 
en finbladig såg på en befintlig sågplats i Ljungå, Hällesjö 
socken samt att avverka 1800 träd per år på Hällesjö avrads-
land, som inte var avvittrat. I samma skede beordrade lands-
hövdingen därför undersökning av detta avradsland. Bergs-
industrins inflytande över skogspolitiken framgår av att en 
samtida ansökan om anläggande av en finbladig såg i Fors 
socken avslogs på grund av närheten till Graninge järnverk. 
Bergsindustrin i Jämtland var däremot av blygsam omfatt-
ning och tycks inte ha påverkat skogspolitiken vid denna 
tid.11 
 Avvittringen i Jämtland hade stoppats av avradsbreven, 
men omkring 1750 började som framgått tillstånd ges till ny 
användning av vissa avradsland och 1755 kom avvittringen 

10 Med undantag för Alanäs socken; se Maud Wedin, ”Den skogsfinska 
kolonisationen i Jämtlands län” i Jämten 2006. 
11 Anders Sjöberg (red.), Skogsavvittringen i Jämtland. Protokoll rörande 
Ragunda tingslag 1755–1758, 2017, 
<www.fornskrift.se/Avskrifter/Skogsavvittringen_1755-
58_utg_2.pdf>, Bilaga 4; Sjöberg 2014, s. 25–28. 
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att starta i landskapet.12 Eftersom den under de första åren 
helt ägnades åt Ragunda tingslag har det varit naturligt att 
studera avvittringen där. Dessutom har jag valt att under-
söka processen i Bräcke socken i Revsunds tingslag. 

Ragunda tingslag och Bräcke socken 

Ragunda tingslag, dvs. socknarna Fors, Håsjö, Hällesjö, 
Ragunda och Stugun bildade tillsammans med blivande 
Borgvattnets socken och Bräcke socken ett sammanhäng-
ande område, som karakteriseras av orden skogsbygd, gles-
bygd och gränsbygd; det sistnämnda särskilt giltigt för Fors 
och Hällesjö socknar med orientering mot kusten snarare än 
mot centrala Jämtland. Naturen, klimatet och förutsättning-
arna för jordbruk var likartade i hela området, men socknar-
nas kommunikationer och lägen i förhållande till större vat-
tendrag, järnbruk och sågverk var olika.  
 Jordnaturen var skatte med några få undantag, däribland 
befälsboställena som fanns i alla socknar utom Hällesjö och 
Stugun. Alla socknarna hade prästbord, som fungerade som 
övriga hemman med undantag för att de hade tiondeintäk-
ter.  
 Fors socken, med byar både på norra och södra sidan om 
Indalsälven, hade en större befolkning per hemman än de 
övriga socknarna, se tabell på sid XX. Detta kan förklaras av 
det mer varierade näringslivet: förutom jordbruket ett om-
fattande laxfiske samt försäljning av timmer till köpmän i 

12 Se även Almquist 1928, s. 404–416. 
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Sundsvall. Det senare, som verifieras av avvittringsprotokol-
len, var möjligt eftersom Indalsälven var flottbar från Stor-
forsen – nu Döda fallet – till Sundsvall, som sedan början av 
1700-talet var ett centrum för handel med bjälkar och annat 
kraftigt konstruktionsvirke.13 Den eftertraktade skogsresur-
sen var således långa, grova och raka furor. Sådana fanns in-
ledningsvis att tillgå nära kusten, men efter hand tvingades 
köparna söka sig längre in i landet.  
 Byarna i Ragunda socken låg på norra och södra sidorna 
om dåvarande Ragundasjön och Indalsälven uppströms 
Storforsen. Denna stoppade laxen och försvårade försäljning 
av timmer, men det är viktigt att notera att sådan rapporteras 
även från Ragunda socken och att bönder där och köpmän i 
Sundsvall redan på 1740-talet hade planer att anlägga en 
flottningsled förbi Storforsen för att underlätta handeln med 
timmer och trävirke. 
 Stuguns socken bestod 1755 bara av kyrkbyn, belägen på 
Indalsälvens norra sida. Det område som kom att bilda Borg-
vattnets socken var avradsland för bönder i Hammerdals 
tingslag och obebott, men kom tidigt att knytas till Stuguns 
socken. Det är därför medtaget i denna studie. 
 Socknarna Håsjö, Hällesjö och Bräcke hade klart mindre 
folkmängd än Ragunda och Fors. Hällesjö socken genomlöps 
av Gimån och Ljungån och Håsjö socken avvattnas praktiskt 
taget helt av Ljungån. Vid denna hade sågning av timmer för 
avsalu startat redan 1723, då Nils Gulliksson Lundberg fick 
tillstånd att anlägga en såg nära åns utlopp i Gimån, cirka en 

13 Nils Ahnlund Sundsvalls historia, Del II. Tiden 1721–1803, Sundsvall 
1921, s. 234–247, 269. Jacob Polack (1683–1750) var den ledande trävaru-
handlaren och skeppsbyggaren. 
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mil från närmaste bebyggelse. Som nämnts anlades en fin-
bladig såg med större kapacitet på platsen i början av 1750-
talet, vilket gav möjlighet för bönder i Hällesjö socken och 
från delar av Håsjö socken att sälja timmer.14 Bräcke socken 
avvattnas också av Gimån, men då dess byar låg fyra till åtta 
mil från Ljungåsågen kunde man inte transportera timmer 
dit för sågning. För hushåll i de närmaste byarna gav sågen 
vissa möjligheter till inkomster genom lönearbete. 

Starten av avvittringen i Jämtland 

År 1750 lade Anders Berchs unge elev Henning Tideman 
fram avhandlingen Jämtelands afradsland vid Uppsala univer-
sitet. Den var tillägnad landshövding Gripenhielm och fäste 
statens uppmärksamhet på att de jämtländska avradslanden 
i huvudsak var obebodda. Avhandlingen innehåller förutom 
förteckningar över avradslanden en plädering för ökning av 
antalet hemman i Jämtland genom avstyckning av mark från 
avradslanden till nybyggen, i god överensstämmelse med fö-
reställningen att norra Sverige skulle kunna försörja en be-
tydligt större befolkning om nya hemman anlades.  
 De jämtländska bönderna kände alltså även av denna an-
ledning sina avradsland hotade och ingav år 1751 besvär till 
riksdagen, där de hävdade att avradslanden var omistliga för 
deras egen och de efterkommandes försörjning. Bakom sig 
hade de generationers erfarenheter av extensivt jordbruk ba-
serat främst på det naturen själv producerade. De visste att 
ökad åkerareal skulle kräva mer gödsel, alltså mer boskap 

14 Ahnlund 1921, s. 238–239. 
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och mer betes- och slåttermark. Det fanns således begräns-
ningar för odlandet och ett samband mellan utmarkernas och 
åkrarnas storlek, därav böndernas ord att ”avradslanden be-
hövs till våra svaga hemmans understöd”. Bakom besvären 
kan även ha legat de erfarenheter som redan förelåg av in-
komster genom försäljning av timmer. 
 Bondeståndet stödde böndernas besvär, men de avslogs 
av Kungl. Maj:t i en resolution 175215 med tre motiveringar: 
att avradslanden var av avsevärd storlek, att avraden var 
ringa samt att innehavarna inte hann sköta och odla upp dem 
i den utsträckning det fanns jordmån och lägenheter till. I re-
solutionen meddelades också att avvittring skulle starta, var-
vid vederbörande ämbetsmän noga skulle undersöka ”be-
skaffenheten av alla avradsland, skogar, fiskerier, ängar, 
ödesbölen och allmänningar”. Sedan varje by tilldelats det 
den ”med rätta tillkommer” i förhållande till skatten skulle 
resterande mark förklaras som krono. På denna mark skulle 
nya hemman kunna anläggas, dvs. ytterligare hushåll ges 
möjlighet att försörja sig. Uppmaningen att förrättningarna 
trots den höga ambitionsnivån skulle genomföras snabbt – 
helst under 1753 – visade sig snabbt vara orealistisk. Däre-
mot verkställdes det ovan nämnda landshövdingebeslutet 
om undersökning av Hällesjö avradsland. Den var klar 1754 
och kan ses som den reella starten av avvittringen i Jämtland. 

15 Kongl. Maj:ts Nådige Resolution och Förklaring Uppå the Allmänne 
Beswär, som Thess trogne Undersåtare af Riksens Allmoge uti Swerige 
och Finland, etc, §36, den 29 juni 1752, i Sten Landahl (utg.), Bonde-
ståndets riksdagsprotokoll 7 1751–1756, Stockholm 1963. Där återges även 
besvären. 
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Noteras bör den nedlåtande ton mot bönderna och deras sätt 
att sköta sina gårdar som präglar rapporten.16 
 Först 1754 inrättade Kungl. Maj:t en särskild avvittrings-
rätt för Jämtland och förordnade avvittringslantmätarna Erik 
Mellin och Erik Calvagen. Det dröjde sedan till den 24 april 
1755 innan avvittringsdomaren Johan. J. Wasell utnämndes. 
Hans första åtgärd var att efterfråga en instruktion för avvitt-
ringsrätten varefter landshövdingen den 19 juni meddelade 
att instruktionen för Ångermanland från 1742 med tillhö-
rande förklaring av år 1752 skulle användas ”på lämpligt 
sätt”.17 Detta innebar frihet för rätten men även osäkerhet 
samt tvivelaktig rättssäkerhet för dem som var berörda av 
avvittringen. Verkställigheten av 1752 års resolution var 
alltså långsam och splittrad, men däremot stämmer inte det 
som hävdats, att staten åsidosatte något som kallats ”ständig 
besittningsrätt” för bönderna.18 Dessa refererade till avrads-
breven både före och under avvittringen, men hävdade inte 
ständig besittningsrätt till avradslanden. Deras argument var 
konsekvent att avradslanden behövdes för deras svaga hem-
man. 
 Avvittringsrätten var inte fristående från den verkstäl-
lande makten utan ingick i den statliga organisationen under 
landshövdingen och vid sidan av häradsrätterna. I rätten 

16 Sjöberg 2017, Bilaga 2. 
17 Anders Sjöberg (red.), Skogsavvittringen i Jämtland. Protokoll rörande 
Ragunda tingslag och Borgvattnet 1759–1779, 2018, 
<www.fornskrift.se/Avskrifter/Skogsavvittringen%20Rag_Borg.pdf>, 
Inledning. 
18 Sjöberg 2014, s. 65; Almquist 1928, s. 406, talar både om kontraktsbrott 
och maktmissbruk. 
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ingick förutom domaren, som var ordförande, sex nämnde-
män. Berörd lantmätare förutsattes delta som ämbetsman i 
sammanträdena och vidare var ett ombud för kronan, oftast 
landsfiskalen, förordnat att delta. Till rättens möten kallades 
berörda skattebönder och nybyggessökande som parter samt 
ibland representanter för angränsande byar. Eftersom rätten 
var den första i sitt slag fanns inga erfarenheter att falla till-
baka på utan den måste själv finna former för samarbetet 
med ämbetsmännen och för relationerna med allmogen. 

Avvittringens första fas: 1755–juli 1757 

Avvittringsrättens första sammanträde ägde rum i Utanede, 
Fors socken den 25 juni 1755. Fram till och med juli 1757 var 
rätten samlad i 15 veckor, varav 10 år 1755. Avvittring ge-
nomfördes i Fors och Håsjö socknar samt i södra delen av 
Hällesjö socken. Följande tabeller sammanfattar de utslag 
som fälldes.19 

19 Sjöberg 2017, s. 27–110. 
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Tabell 1. Tilldelning till gamla hemman 1755 

Byar Mantal20 Brutto-
areal  
skog 

Brutto- 
areal per 
mantal 

Avdrag, 
andel 

Netto-
areal per 
mantal 

Fors 
Utanede, 3 hemman 1 2/3 2 820 1 692 1/3 1 128 

Byn, Bispgården, 
7 hemman 

3 2/3 8 423 2 297 1/2 1 149 

Fors prästbord, Åsen, 
Österede, 4 hemman 

1 ¼ 1 904 1 523 1/3 1 015 

Västerede, 4 hemman 1 ¾ 6 036 3 449 2/3 1 150 

Österåsen, Västeråsen, 
Böle, 8 hemman 

3 31/72 5 367 1 564 1/3 1 043 

Håsjö 
Svedje, Västanede, 
5 hemman 

1 11/12 4 111 2 145 Angavs 
ej 

2 145 utan 
avdrag 

Valla, Håsjö prästbord, 
Byn, Håsjöbyn, 
Östansjö, 10 hemman 

3 1/8 9 375 3 000 3/4 750, men 
1 200 enl. 
protokoll 

Hällesjö 
Byn, Karlsgård, 
Hårdgård, Västanbäck 
(Sörbygden), 7 hemman 

2 19/36 7 500 2 967 3/5 1 187 

20 Mantal var ett mått på hemmanens skatt. Ett mantal var detsamma 
som ”sex tunnland skatte”, men som arealmått var ett tunnland 14 000 
kvadratalnar eller ca en halv hektar. 
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Tabell 2. Tilldelning till nya hemman 1755–1757 

By, gård Mantal Bruttoareal Bruttoareal 
per mantal 

Avdrag, 
andel 

Nettoareal 
per mantal 

Håsjö 
Österövsjö 1/2 1 781 3 562 49 % 1 800 

Västerövsjö 1/2 1 756 3 512 49 % 1 800 

Hällesjö 
Ljungå 3/4 3 600 4 800 3/4 1 200 

Alanäset 
(Albacken), 
2 hemman 

5/6 2 333 2 800 3/5 1 120 

Mjösjö 7/24 2 457 8 424 3/4 2 105 

Allt detta kunde åstadkommas trots en hel del ”gnissel i ma-
skineriet”. Exempelvis orsakade de jämtländska böndernas 
principiella motstånd mot avvittringen även konkret avog-
het: i juni 1755 rapporterade lantmätarna om allmogens ovil-
lighet att delta som medhjälpare vid förberedande mät-
ningar; den 3 juli uteblev ett antal bönder som kallats till 
sammanträde i Håsjö socken; följande dag krävde bönderna 
med framgång uppehåll i avvittringen under halva juli och 
hela augusti; den 1 och 2 oktober måste sammanträdena stäl-
las in på grund av nämndemannaförfall. Till detta kommer 
en protestskrivelse från allmogen i tingslaget till vice lands-
hövdingen i juni 1757 och protester från bönderna i Svedje, 
Västanede och Sörbygden som förlorat mark till nybyggare. 
Misshälligheterna illustreras också av ett långt brev från do-
maren till landshövdingen efter de första veckornas arbete 
där böndernas sätt att nyttja skogen kritiseras i starka orda-
lag.  
 De unga lantmätarna Calvagen och Mellin hade på eget 
bevåg i maj 1755 börjat arbeta var för sig i Håsjö respektive 
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Fors socknar, en uppdelning som orsakade kritik från doma-
ren. Vidare visar brevväxlingen våren 1756 mellan domaren 
och lantmätarna på delade meningar om rättens arbete. Detta 
föranledde Calvagen att tillskriva lantmäteriets överdirektör 
Faggot i frågan varpå denne svarade att ”innan någon syn 
eller skogsafvittring kunna af domaren redigt företagas, böra 
lantmätarne afmäta hwar sochn och noga beskrifwa alla de 
omständigheter”. Detta var långt ifrån statens ursprungliga 
syfte med avvittringen, nämligen att avskilja kronoskogarna. 
Vid rättens sammanträde den 10 juni 1756 redogjorde 
Calvagen för Faggots svar och fick mothugg av kronoombu-
det. Oenigheten inom rätten – och inom staten på central 
nivå – fick till resultat att detta sammanträde blev 1756 års 
enda. 
 Av ett tjugotal brev till landshövdingen framgår att lant-
mätarna fortsatte sitt mätningsarbete till och med oktober 
1756 samt våren 1757 i Fors, Hällesjö, Ragunda och Stuguns 
socknar. I juni 1757 genomförde rätten, med Calvagen som 
lantmätare, mycket noggranna avrösningar i Håsjö socken. 
Bland annat anlades flera s.k. femstenarån där största stenen, 
hjärtstenen, kunde vara sådan att ”til thes lyftande fordras 
fyra eller fem karlar”. Månaden därefter gjordes betydligt en-
klare avrösningar då rätten fastställde gränserna för nybyg-
gena Alanäset/Albacken och Mjösjö i Hällesjö socken.21 
 I protokollen angavs för varje gård dess mantal samt upp-
gifter om sådd, skörd, husdjur, mastträd, humlegårdar, fiske, 
nyttiga mineraler med mera. Dessutom redovisades rättens 
egna undersökningar av jordmånen med jordborr och tim-

21 Sjöberg 2017, s. 74–110 och Bilaga 3. 
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mertillväxten genom ”träds fällande och safwuloppens räk-
nande”. Eftersom rätten endast hade ett fåtal dagar till sitt 
förfogande på varje plats kan synerna och undersökningarna 
inte ha varit särskilt ingående. Det var ju också så att kartor 
saknades, ytorna var stora och markerna i stort sett väglösa. 
Rätten fick därför i hög grad förlita sig på de uppgifter hem-
mansägarna lämnade.  
 Som synes av tabellerna tilldelades de gamla gårdarna 
samma eller nästan samma antal tunnland duglig skog per 
mantal, uppgifter som rätten sedan kunde redovisa uppåt 
under sken av rättvisa. Nyckelbegreppet var oduglig skog som 
aldrig definierades. Inte heller motiverades de andelar odug-
lig skog som åsattes de olika skogsområdena och som varie-
rade mellan 33 och 75 %.  
 Det är dock uppenbart att rätten inte värderade resursen 
timmerskog utan såg skogsmark som en jordbruksresurs i 
enlighet med resolutionen från 1752 och övriga styrdoku-
ment. Många exempel som rör timmer finns ändå i protokol-
len: Ljungåsågen; bönder i Fors och Ragunda socknar sålde 
timmer och trävirke; ärenden om sågar i Fors; tillstånd 1756 
för lantmätaren Calvagen att anlägga hemman i Ho, 
Ragunda socken, där han snabbt lät hugga 100 stockar (som 
dock kom att ruttna bort). Det kanske tydligaste tecknet på 
timmerepokens inträde i östra Jämtland finns i rättens proto-
koll från den 10 juni 1756. Där redovisas att 32 bönder i 
Ragunda socken , alltså uppströms Storforsen, avverkat och 
sålt 3 894 stockar till köpmän från Sundsvall.22  
 Staten hade avsatt förhållandevis stora resurser till avvitt-
ringen i Jämtland och en ansats till ett systematiskt arbetssätt 

22 Sjöberg 2017, s. 76–77 och Bilaga 4. 
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gjorts, eftersom arbetet påbörjats i Fors och Håsjö socknar, 
utan att någon begäran om avvittring fanns därifrån. Om av-
vittring skett enligt den tidigare ad hoc-modellen hade rätten 
i stället börjat med Ljungåärendet. Som vi sett hämmades ar-
betet av det dubbelkommando som förelåg genom att lant-
mätarna ansåg sig arbeta under Faggot, inte under avvitt-
ringsrätten. Statsmakternas ambivalens visade sig då riksda-
gen i oktober 1756 upphävde regelverket för avvittringen i 
Ångermanland. Eftersom det var osäkert om detta beslut 
även gällde Jämtland fortsatte rätten, som framgår ovan, att 
fatta beslut till och med juli 1757. En ny fas av avvittringen i 
Jämtland inleddes då vice landshövding Swahn den 5 au-
gusti detta år meddelade att mätningarna skulle fortsätta, 
men att inga utslag kunde fällas.23  

Avvittringens andra fas: september 1757–1769 

Från september 1757 genomfördes en serie förrättningar, 
varav en del mycket utförliga, som avslutades med ord av 
typen ”så med utslag […] tils widare at anstå”. Rätten arbe-
tade först i Fors, Ragunda, Hällesjö och Stuguns socknar, 
men hösten 1758 gjordes första förrättningen utanför 
Ragunda tingslag, nämligen i Börjesjö, Sundsjö socken. 
Sedan följde arbete i ett tiotal socknar, däribland Stuguns 
socken från 1759, blivande Borgvattnets socken från 1761 
samt Bräcke socken från 1763.24 

23 Sjöberg 2017, Bilaga 1. 
24 Sjöberg 2017, s. 110–180; Sjöberg 2018, s. 13–21, 31–35 (Ragunda tings-
lag); Landsarkivet i Östersund (ÖLA) Avvittringsrättens i Jämtlands 
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 Två ansökningar om nybyggen i undersökningsområdet 
tillstyrktes av rätten: ett i Sunnansjö, Hällesjö socken 1760 
och fyra i Gastsjön, Håsjö socken 1762. Dessutom gav lands-
hövdingen tillstånd enligt följande: tre nybyggen i 
Skålören/Strömsnäs 1758, tre i Mårdsjön 1758 och 1760 och 
tre i Örevattensbrännan 1758 alla i Stuguns socken, vidare 
sammanlagt tio i blivande Borgvattnets socken 1758–1761 
(Borgvattnet, Fullsjön och Skyttmon) samt ett hemman i 
Gråsjön, Bräcke socken 1761. Tilldelning av mark skedde 
dock först efter 1770. 
 Statsmakterna ville uppenbarligen ha fortsatt avvittring, 
men lyckades inte utfärda en instruktion för rätten. Inga för-
rättningar gjordes därför 1764–1768 och bara ett fåtal 1769. 
Att diskussioner om en ny instruktion pågick framgår av att 
16 bönder från Jämtland 1763 lade fram ett utförligt förslag 
till en sådan.  

Avvittringens tredje fas: 1770–1779 

Den 15 mars 1770 utfärdades till sist en instruktion, som till 
stor del var baserad på böndernas förslag, för avvittringsrät-
ten i Jämtland. Nyttig mark skulle nu ställas mot onyttig och 
sämre sädesjord kompenseras, odlingskrav ställas, hård-
vallsslåtter värderas dubbelt mot myrslåtter samt mulbetes-
jord vägas mot timmerskog, vars avsaluvärde skulle bedö-
mas. Den som inte var nöjd med avvittringsrättens utslag 

län, Avd. I, A:2 (1758–1761), fol. 3–31 (Börjesjö), A:3 (1762–1764), fol. 
174–178 (Bräcke socken). 
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skulle kunna vända sig till lagmansrätten. Sammantaget in-
nebar denna instruktion ökad rättvisa och ökad rättssäker-
het.25 
 Trots skrivningarna om timmer visar protokollen att av-
vittringen var en jordbruksreform. Den årliga skörden av 
hårdvallshö, hästhö, starr och åfoder redovisades i detalj för 
varje gård och nybygge. Rätten tog också självmant på sig 
undervisande uppgifter av den typ som hushållningssäll-
skapen fick flera decennier senare. Exempelvis gavs detalje-
rade råd om dikning och användning av kreaturens spill-
ning. I Köttsjön 1778 förekommer potatis under namn av 
”jordpäron”. Rätten förordade starkt odling av denna nya 
gröda med motiveringen att den var mindre frostkänslig än 
korn och råg. För att åstadkomma frosthindrande ”fria vä-
derdrag” och därmed bättre skördar ålade rätten bönder och 
nybyggare att hugga bort skog runt åkrar och ängar. Å andra 
sidan gav rätten order om sparsamhet med skogen; man 
skulle inte fälla friska träd i onödan utan så långt som möjligt 
ta till vara vindfällen, stubbar och kvistar. Här användes for-
muleringar från 1734 års skogsordning.  
 Tabell 3 och 4 i det följande visar rättens utslag under pe-
rioden. 

25 Sjöberg 2018, Bilaga 1. 
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Tabell 3. Tilldelning till gamla hemman26 

Hällesjö socken Mantal Tunnl. Tunnl./ 
mtl 

Datum Anm. 

Ansjö, 3 hemman 1 9 416 9 416 23/10 
1770 

2/3 
oduglig 

Prästbordet, Lund 
och Tomasgård 
(Hällesjöby), 
4 hemman 

1 13/24 14 433 9 362 D:o 

Ragunda socken Mantal Tunnl. Tunnl./ 
mtl 

Datum Anm. 

Näset, 3 hemman 19/24 8 030 10 143 27/9 1770 

Gisselgård, Hammars- 
gård, Lien, Munsåker,  
Pålgård, Ragunda 
prästbord, Skogen 
och Torsgård,  
15 hemman 

5 43/108 29 445 5 455 12/10 
1770 

1/2 
oduglig 

Hammaren, 
2 hemman 

2/3 4 878 7 317 27/10 
1770 

Kullsta, 3 hemman 1 ¾ 5 962 3 407 D:o 

Kånkbacken, 
1 hemman 

2/3 3 163 4 744 D:o 

Ammer, 3 hemman 1 8 544 8 544 2/11 1770 

Gevåg, 5 hemman 2 5/24 15 416 6 981 D:o 

Krokvåg, 3 hemman 1 7/12 12 897 8 145 D:o 

Böle, 2 hemman 2/3 5 000 7 500 5/11 1770 

26 Sjöberg 2018, s. 57–141; ÖLA Avvittringsrättens i Jämtlands län, Avd. 
I, A:8 (1773). 
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Tabell 3, forts. 

Döviken, 2 hemman 11/12 7 000 7 636 D:o Inkl. Östra 
Döviken 

Krångede, 3 hemman 1 5/12 9 322 6 580 8/11 1770 

Stuguns socken Mantal Tunnl. Tunnl./ 
mtl 

Datum Anm. 

Stuguns kyrkby, 
8 hemman 

2 ½ 53 164 21 266 15/11 
1770 

Bräcke socken Mantal Tunnl. Tunnl./ 
mtl 

Datum Anm. 

Bensjö, 4 hemman 1 1/3 23 367 17 530 15/3 1773 

Bräcke kyrkby, 
1hemman 

5/6 8 496 10 195 D:o Krono, 
mantal 1/4 
efter 
förmedling 

Grönviken, 
2 hemman 

1/2 4 958  9 916 D:o 3 550 
duglig 

Mordviken, 
2 hemman 

5/6 3 711 4 453 D:o 

Sösjö, 4 hemman 1 31/36 8 808 4 733 D:o 

Åhn, 1 hemman 1/3 1 697 5 091 D:o 
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Tabell 4. Tilldelning till nya hemman27 

Bliv. Borgvattnets 
sn 

Mantal Tunnl. Tunnl./ 
mtl 

Datum Anm. 

Borgvattnet, 
3 nybyggen 

1/2 20 036 40 072 19/12 
1775 

Fullen, 2 nybyggen 1/3 11 443 34 329 D:o 

Skallsjön, 
2 nybyggen 

1/3 8 452 25 356 D:o 

Skyttmon och 
Aspnäs, 
6 nybyggen 

1 1/12 13 084 12 078 12/12 
1776 

Från två 
avradsland 

Håsjö socken Mantal Tunnl. Tunnl./ 
Mtl 

Datum Anm. 

Gastsjön (senare 
Hällesjö socken), 
4 nybyggen 

2/3 17/9 1762,  
21/2 1777,  
5/7 1779 

Principbeslut 
Gränser, men 
inte areal 

Hällesjö socken Mantal Tunnl. Tunnl./ 
mtl 

Datum Anm. 

Sunnansjö/Hemsjö, 
1 nybygge 

1/6 9/10 1759, 
21/2 1777 

Ofullständigt, 
ej gränser 

Hucksjöåsen, 
2 nybyggen 

1/3 7/3 1775 Tillstånd av 
landsh. 

Ragunda socken Mantal Tunnl. Tunnl./ 
mtl 

Datum Anm. 

Köttsjön, 
4 nybyggen 

1 16 929 16 929 24/2 1778 

Överammer, 
2 nybyggen 

1/3 8 569 25 707 24/2 1778 Från två 
avradsland. 
Se även 20/10 
1777 

27 Sjöberg 2018, s. 24–38, 187–190, 210–215, 239–253 samt AJI, vol. A8. 
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Tabell 4, forts. 

Nuv. Stuguns 
socken 

Mantal Tunnl. Tunnl./ 
mtl 

Datum Anm. 

Öravattnet,  
3 nybyggen 

1/2 7 229 14 458 12/12 
1776 

Höglunda och 
Borglunda, 
3 nybyggen 

5/6 16 757 20 108 24/2 1778 

Mårdsjön, 
4 nybyggen 

1 1/6 16 254 13 932 12/12 
1776, 
24/2 1778 

Från två 
avradsland 

Strömsnäs/Skålörn, 
3 nybyggen 

1 16 978 16 978 24/2 1778 Från två 
avradsland 

Bräcke socken Mantal Tunnl. Tunnl./ 
mtl 

Datum Anm. 

Bröckling, 
1 hemman 

1/3 4146 12438 15/3 1773 Skattehemman 
1755 

Gråsjön, 1 
hemman 

1/3 4577 13731 D:o 4046 duglig 

Hemsjö, 1 hemman 1/3 10464 10464 D:o Krono, stöd 
till Storkrogen 

Lillkrog, 1 
hemman 

1/6 D:o Äldre tillstånd 

Hällsluten, 
1 hemman 

1/6 1826 10956 D:o 1613 duglig 

Åsen, 1 hemman 1/6 2752 16512 D:o 2294 duglig 

Som framgår av tabellerna var det kraftig variation i det antal 
tunnland mark per mantal som tilldelades, för gamla hem-
man mellan 3 407 och 21 266 och för nya mellan 12 078 och 
40 072. Att nya hemman i allmänhet fick mer mark än gamla 
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kan ses som ett resultat av värderingskraven i instruktionen; 
i fall då arealerna var mycket stora angavs ibland att skogs-
marken var mycket mager och stenig. För både gamla och 
nya hemman var arealerna betydligt större än i första fasen, 
1755–1757. Kronan hade alltså sänkt sina egna anspråk. Bön-
der i Fors, Håsjö och Hällesjö socknar, där avvittring ägt rum 
redan 1755, såg skillnaderna och sökte ändring, dvs. avvitt-
ring enligt 1770 års instruktion. Detta beviljades 1778, men 
eftersom ny avvittring måste ske på böndernas egen bekost-
nad föll projektet. 
 1700-talets avvittring i undersökningsområdet avslutades 
genom en förrättning i juli 1779. Året därpå utfärdades en ny 
instruktion, som var mindre gynnsam för allmogen och där-
för orsakade protester. I september 1786 beslutade Gustav III 
att tillmötesgå dessa och inställde avvittringen i Jämtland. 

Observationer 

1700-talets avvittring i Jämtland startade mot allmogens vilja 
1755 och avbröts efter protester från denna 1786. Eftersom 
bönderna dessutom i hög grad hade haft inflytande över 
1770 års instruktion finns det fog för att säga att allmogen 
segrade i kampen mot centralmakten. Dock förlorade bön-
derna betydande delar av den mark de tidigare nyttjat trots 
att de argumenterade för att få behålla marken för sig och 
sina efterkommande. Förutom detta konservativa tänkande 
visade bönderna medvetenhet om skogsmarkens värde som 
bärare av timmerträd och därmed möjligheter till penningin-
komster. 
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 Direkt nytta av timrets värde fick ägarna till den finbla-
diga sågen i Ljungå, Hällesjö socken, dels genom tillståndet 
att anlägga ett nybygge som tilldelades stor skogsareal, dels 
genom tillståndet att avverka 1800 träd per år på kronans 
mark. Deras såg kom snabbt att utvecklas till en av de största 
i Sundsvallsdistriktet. Däremot hade personer utifrån som 
sannolikt lockats av en förväntad värdeökning på timmer 
ingen framgång. Här avses lantmätare Calvagen, som 
nämnts, och kammarskrivaren Törneblad från Stockholm, 
som förgäves sökte nybyggestillstånd på alla fyra avradslan-
den i Bräcke socken.28 
 Som påpekats uppnåddes skenbar rättvisa under avvitt-
ringens första fas, eftersom samma antal tunnland ”duglig” 
skog per mantal tilldelades gamla och nya hemman. För de 
senare faserna går det inte att utläsa ur protokollen hur och i 
vilken utsträckning avvittringsrätten beaktade rättvisea-
spekter. 
 De stora förändringar som ägde rum i undersökningsom-
rådet under avvittringen och de följande decennierna fram-
går av nedanstående tabell.29 Ökningen av folkmängden och 
antalet hemman var särskilt stor i Stuguns socken. Än större 
var förändringarna i det område som blev Borgvattnets 
socken; hela denna socken kan ses som ett resultat av avvitt-
ringen. Hällesjö och Håsjö socknar var jämnstora 1754 och 

28 ÖLA, Avvittringsrättens i Jämtlands län, Avd. I, A:3 (1762–1764), A:8 
(1773). 
29 Abraham Hülphers, Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland, Saml. 
2 om Jämtland, Westerås, 1985[1775]; Tabellverksdatabasen.  
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hade samma antal hemman 1779, men folkökningen var be-
tydligt större i Hällesjö socken. Förklaringen torde vara verk-
samheten vid Ljungåsågen, som gav försörjningsmöjligheter 
för personer som inte var markägare. Folkökningen i Fors 
socken kan troligen förklaras på liknande sätt. 

Tabell 5. Förändringar i undersökningsområdet under avvittringen och följande 
decennier 

Socken 
Hemman 
1754 

Hemman 
1779 

Invånare 
1754 

Invånare 
1805 

Fors 26 26 342 599, ökning 75 % 

Ragunda 42 48, ökning 14 % 461 680, ökning 48 % 

Stugun 8 21, ökning 162 % 80 334, ökning 318 % 

Borgvattnet 0 13, ökning fr. 0 0 142, ökning fr. 0 

Håsjö 15 21, ökning 40 % 169 259, ökning 53 % 

Hällesjö 14 21, ökning 50 % 164 397, ökning 142 % 

Bräcke 14 20, ökning 43 % 134 (1749) 335, ökning 150 % 

Statens huvudsyfte med avvittringen i Jämtland var att nya 
hemman skulle anläggas på avradslanden. Detta uppnåddes 
i väsentlig grad i Ragunda tingslag och Bräcke socken ef-
tersom cirka 50 nya hemman tillkom i området trots att kro-
nan förblev en stor markägare i området. Vidare uppnåddes 
syftet att skapa tydliga gränser i skogarna. Det finns således 
fog för att utnämna även staten som segrare i maktkampen 
mot allmogen. Sedd som administrativ process var dock av-
vittringen mindre lyckad eftersom ambitionen från 1752 om 
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en snabb process tidigt kom på skam och eftersom avvitt-
ringen i Jämtland under de första femton åren saknade tyd-
liga instruktioner. 

Avvittring, laga skifte och avyttring på 1800-talet 

Även om mycket förändrades på 1700-talet i Ragunda tings-
lag och Bräcke socken kom ytterligare stora förändringar att 
äga rum på 1800-talet. Vid slutet av detta århundrade hade 
nämligen ägandet av en stor del av skogsmarken gått över 
från kronan och bönder till bolag och träpatroner i Sundsvall, 
där sågverksindustrin hade expanderat mycket kraftigt från 
cirka 1850. Hur kunde detta ske och hade det något med av-
vittringen i Jämtland att göra? 
 Förändringen i ägandet skedde i tre steg. Det första togs 
när avvittringen fick en nystart 1820 i och med att en ny 
stadga och nya instruktioner för avvittringen i Jämtland ut-
färdades. Denna s.k. yngre avvittring var baserad på den li-
berala idén att jordbruket skulle utvecklas bäst om kronans 
skogar överläts till privata ägare. Att jordbruket fortfarande 
stod i centrum framgår av att befintliga bönder skulle göras 
”fullsuttna”, dvs. tilldelas vad de behövde i fråga om betes-
marker med mera samt att kronomark skulle kunna tilldelas 
nybyggare. Resultatet var att stora skogsarealer överfördes 
till bönder och byar. Så skedde exempelvis i Fors och Hällesjö 
socknar där den yngre avvittringen ägde rum 1836–1839. Ett 
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fåtal nybyggen tillkom och i båda socknarna strävade såg-
verken, Gudsjö respektive Ljungå, med framgång efter att er-
hålla mer skogsmark.30  
 Det andra steget var laga skiftet med stadga från 1827. 
Denna möjliggjorde privatisering i en annan mening, nämli-
gen upplösning av samfälligheter. När avvittring och laga 
skifte genomförts i en by ägdes således huvuddelen av sko-
gen av skattebönder, vars ägor var sammanhängande och 
skilda från grannarnas. Detta gjorde det betydligt enklare att 
sälja och köpa hemman, vilket bäddade för det tredje steget, 
avyttringen. Det är väl känt att många hemmansägare i östra 
Jämtland och i norra Sverige i allmänhet under 1800-talets 
andra hälft valde att sälja sina gårdar eller överlåta långfris-
tiga avverkningsrätter. Köpare var i allmänhet bolag utifrån, 
men det förekom också att bönder sålde till bönder.31  
 Eftervärlden har uppfattat det så att bönderna lurades att 
sälja sina gårdar till låga priser. Utifrån avvittringshandling-
arna 1700-talet ter sig också dessa försäljningar svårförklar-
liga, eftersom dokumenten tydligt visar böndernas medve-
tenhet om markens värde för dem själva och kommande ge-
nerationer. Kunde inställningen ha ändrats på ett par gene-
rationer? Jag tror inte det, utan tror att de säljande bönderna 
ansåg sig handla rationellt och göra goda affärer. Ingen 
kunde ju ana att skogsindustrin skulle expandera som den 
gjorde. Bönderna såg inte heller någon möjlighet att på egen 

30 ÖLA, Avvittringsrättens i Jämtlands län Avd. II, A:9 (Ragunda tings-
lag). 
31 Mats Rolén, Skogsbygd i omvandling. Studier kring befolkningsutveckling, 
omflyttning och social rörlighet i Revsunds tingslag 1820–1977, Uppsala 
1979, s. 42–58. 
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hand exploatera sina skogar, varav för övrigt en hel del tills 
helt nyligen varit kronoskogar. Till detta kom att en bonde 
efter försäljning i allmänhet kunde bo kvar på gården med 
sin familj som arrendator och utnyttja fäbodar och betesmark 
som tidigare samt dessutom fick tillfälle till penninginkoms-
ter genom arbete med huggning och körning av timmer i bo-
lagsskogen. Säkerligen förekom också ett grupptryck och att 
köparna, som hade ett informationsövertag, spelade ut byar 
och bönder mot varandra.32 Skyttmon i Borgvattnets socken 
har blivit känd som ”byn som inte sålde”. Där tog man fasta 
på köparnas värdering av skogen: ”är den så mycket värd så 
behåller vi den”. 
 När det gäller sågverksboomen i Sundsvallsdistriktet från 
1850 och frågan varför det var där och då man började inve-
stera i ångsågar har flera svar angetts.33 Att orsaken inte var 
ny teknologi är klart, eftersom den första ångmaskinen i 
Sverige togs i bruk redan 1728. De erfarenheter och den 
know-how som byggts upp i Sundsvallsområdet sedan bör-
jan av 1700-talet torde däremot haft betydelse.34 Ronny 

32 Liknande tankar framförs i Gustaf Schröder, Tjugo år i Dalarne. 
Skildringar, Stockholm 1896, s. 15–16. 
33 Enligt Lars Kardell, Svenskarna och skogen, Del 2, Jönköping 2004, s. 
13, har ingen på ett entydigt sätt kunnat förklara framgångarna för 
sågverksnäringen från denna tid. 
34 Jacob Polacks verksamhet på 1700-talet har nämnts. En annan 
föregångsman var Per Hellzén från Hällesjö socken som grundade 
Wifstavarv 1798; se Stjernström 2011, s. 77–79, Ahnlund 1921, s. 244 och 
Kardell 2003, s. 236. 
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Pettersson anger för sin del fyra orsaker.35 Den första, stor 
extern efterfrågan på trävaror, gynnade dock inte 
Sundsvallsområdet mer än andra områden och detsamma 
kan sägas om den fjärde, tillgång till kapital.  
 Vad gällde för de två övriga orsakerna, tillgång till råvara 
respektive arbetskraft? Stora orörda bondeskogar fanns för-
visso i Medelpad och östra Jämtland, men flertalet i mindre 
lättillgängliga lägen, eftersom betydande avverkningar 
gjorts sedan början av 1700-talet i välbelägna skogar. För att 
få fram råvara i större skala krävdes därför att flottleder och 
andra transportvägar ställdes i ordning. Tack vare sina 
markförvärv fick bolagen säker råvarutillgång och kunde in-
vestera i både transportleder och sågverk. Vidare bidrog den 
befolkningsökning och framväxt av byar i dittills obebodda 
skogstrakter, som var resultat av avvittringen, till att under-
lätta rekryteringen av arbetskraft för huggning, körning och 
flottning.  
 Något tillspetsat kan man därför säga att de två jord-
bruksreformerna avvittringen och laga skiftet oavsiktligt ba-
nade väg för skogsindustrin, särskilt i Sundsvallsområdet, 
under en tid av ökande efterfrågan på trävaror och låga krav 
på återplantering och naturhänsyn. 

35 Ronny Pettersson, ”Sågverksindustrin 1850–1900, en växlingsrik 
historia” i Ronny Pettersson (red), Sågad skog för välstånd. Den svenska 
sågverksindustrins historia 1850–2010, Stockholm 2015, s. 41–44. 
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Käll- och litteraturförteckning 

Otryckta källor 

Landsarkivet i Östersund 
Avvittringsrätten i Jämtlands län, Avd. I. Domböcker och protokoll 

A:1–3 (1755–1764), 5–12 (1770–1777), 14–15 (1778–1779), 22 (div. 
protokoll och utslag ordn. efter socknar); Övriga handlingar och 
räkenskaper B:1 (1755–1786). Detaljerade volym- och sid-

 hänvisningar finns i Sjöberg 2014, 2017 och 2018; se littera-
 turförteckningen nedan. 

Avvittringsrätten i Jämtlands län, Avd. II, Protokoll A:9 (Ragunda  
tingslag). 
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HELENA HAAGE

En dag om Siv Cedering 

Siv Cedering (1939–2007). Foto ur Cederings samlingar. Fotograf 
okänd.  

Siv Cedering föddes 1939 i Överkalix och emigrerade med 
sin familj till USA när hon var 14 år gammal. Tidigt i livet 
började hon skriva poesi och var bl.a. inspirerad av Allen 
Ginsburg. Hon skrev och publicerade på både engelska och 
svenska. Efterhand breddades hennes författarskap och kom 
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att även omfatta noveller, romaner, barnböcker och texter för 
film och teater. Hon översatte också svenska poeters verk till 
engelska. Förutom skrivandet var hon aktiv som konstnär, 
fotograf, skulptör och bokillustratör. Man kan t.ex. finna 
flera av hennes svartvita fotografier i hennes diktsamlingar. 
Några år efter hennes död 2007 skänktes hennes arkiv till 
Umeå universitetsbibliotek. Arkivet omfattade korrespon-
dens och allehanda manuskript, fotografier och klippböcker. 
Väl ordnat och förtecknat består arkivet i dag av cirka 20 hyll-
meter material som också är fritt tillgängligt för forskning.  
 Den 25 maj 2019 presenterades Siv Cederings liv, förfat-
tarskap och arkiv på Umeå universitetsbibliotek. Besökarna 
fick till att börja med höra moderatorn Pernilla Berglund ge 
en översiktlig bild av Sivs författarskap och om innehållet 
under dagen. Därefter berättade bibliotekarien Gabriel 
Runeby, som ordnat och förtecknat arkivet, hur han gått till 
väga och vilka problem han stött på under vägen. Poeten 
Matilda Södergran läste sedan ett flertal av henne översatta 
dikter ur den nyutgivna samlingen Om dikten är ett mål, tillåt 
mig att misslyckas (2018). Ett panelsamtal följde mellan 
Gunnar Balgård, essäist, kulturjournalist, poet och översät-
tare, och Erik Jonsson, frilansskribent och föreläsare om Sivs 
liv och författarskap. Mitt i programmet fick besökarna 
sträcka på benen och biblioteket bjöd på fika. Det var en 
mycket intressant dag som gav insikter om ett rikt författar- 
och konstnärskap. Siv bodde i USA under sin mest produk-
tiva tid och är således betydligt mer känd där än i sitt födel-
seland. Hon förtjänar att upptäckas och uppskattas även av 
den svenska publiken. 
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ROBERT ECKERYD

Tre äldre gravar på 
Sävar kyrkogård 

Inskriptionen på en gravsten består oftast enbart av namn, 
levnadsår och kanske hemort. Den som vill veta mer får söka 
information på annat håll. Sedan några år tillbaka pågår i 
Sävar-Holmöns församling projektet ”Gravar med historik”, 
vilket bygger på att de gravrättsinnehavare som vill med-
verka sänder in korta biografiska uppgifter om gravsatta per-
soner. Berättelserna har sparats i församlingens digitala 
gravsystem och målsättningen är att texterna så småningom 
ska bli tillgängliga för allmänheten på webbplatsen 
www.svenskagravar.se som redan i dag innehåller uppgifter 
om gravar och gravsatta i Sävar-Holmöns församling.  
 På kyrkogården finns också ett antal äldre gravar som har 
ett stort kulturhistoriskt värde, men där det i dag saknas 
gravrättsinnehavare. I samband med att jag en period var 
projektanställd i ”Gravar med historik” tog jag utifrån olika 
källor fram uppgifter om dem som är gravsatta i dessa äldre 
gravar. Med församlingens tillstånd publicerar jag här tre så-
dana korta biografier, vilka samtliga rör intressanta levnads-
öden. Till en av dem, som handlar om den fattiga änkan 
Charlotta Lovisa Boman, har det enbart med hjälp av kyrk-
boksuppgifter varit möjligt att i stora drag få en uppfattning 
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om hennes liv, liksom om vem som sannolikt bekostade 
gravvården. Biografierna har kompletterats med levnads-
data. 

Charlotta Lovisa Boman 

Boman, Charlotta Lovisa, f. Andersdotter. Född 1818-05-24 
i Västteg, Umeå landsförsamling.36 Död 1894-12-02 i Sävar 
bruk, Sävar.37  

Bild 1. Charlotta Lovisa Bomans gravvård på Sävar kyrkogård. Foto: 
Robert Eckeryd.  

36 Landsarkivet i Härnösand (HLA), Umeå landsförsamlings kyrko-
arkiv, C:6 (1817–1836). 
37 HLA, Sävar kyrkoarkiv, F:2 (1892–1894). 
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Charlotta Lovisa Andersdotter föddes i maj 1818 och var 
dotter till en bonde på Västteg i Umeå. År 1846 flyttade hon 
med man och barn från Nordmalings församling till Sävar 
järnbruk.38 I Nordmaling hade de bott i Olofsfors bruk och 
Holmfors hammare och innan dess i hennes makes 
födelseförsamling Gideå.39 Förutom maken, mästersvennen 
Nils Boman, som hon gift sig med sju år tidigare, bestod 
familjen av fyra döttrar, födda mellan 1839 och 1845. I Sävar 
föddes också en son år 1847. En mästersven var en arbetare i 
smedjan som var mästersmedens närmaste man vid 
hammarsmide.40 Redan 1850 dog emellertid maken endast 32 
år gammal, varefter Charlotta Lovisa kom att vara 
ensamstående till sin död 44 år senare i december 1894.  
 I ett par husförlängder står hon som ”utfattig”, även om 
det i kolumnen för anmärkningar också är noterat att hon var 
”gratialist”, vilket bör ha betytt att hon fick ett visst under-
stöd motsvarande en liten pension från bruket.41 Troligen 
bodde hon åtminstone tidvis i Sävars nuvarande hembygds-
gård, från början  en smedsbostad som uppfördes 1837, men 
som senare kom att benämnas änkehuset eftersom den 
uppläts som bostad åt brukets änkor. Järnbruket lades ned år 
1865, men benämningen Sävar bruk användes in på 1900-ta-
let om Bruksbacken i Sävar, varför Charlotta Lovisa vid sin 

38 HLA; Sävar kyrkoarkiv, AI:4b (1845–1854), s. 393. 
39 HLA, Gideå kyrkoarkiv, AI:3 (1838–1845), s. 559; Nordmalings 
kyrkoarkiv, AI:10c (1836–1842), s. 613, AI:11c (1845–1854), s. 617. 
40 <http://www.jernkontoret.se/sv/om-
oss/biblioteket/bergverkslexicon/bwl_m/>, hämtat 2019-09-28. 
41 HLA, Sävar kyrkoarkiv, AI:4b (1845–1854), s. 393; AI:5c (1855–1864), 
s. 603.
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död uppges ha avlidit på Sävar bruk. På gravvården står hon 
enbart som Charlotta. 
 Den fattiga änkans grav och gravvård bestående av ett 
smidet järnkors bekostades med största sannolikhet av 
hennes svärson Axel Aliander Collberg (f. 1848), gift på 1880-
talet med hennes dotter Sara Margareta Boman (f. 1842). 
Collberg var järnhandlare och rådman i Piteå och det verkar 
inte troligt att något av hennes övriga barn hade de 
ekonomiska möjligheterna att bekosta gravvården. 42 Trots 
de magra villkor som Charlotta Lovisa verkar ha levt under 
uppfostrade hon en utom äktenskapet född dotterson, som 
liksom maken hette Nils Boman (f. 1864).43 

42 HLA, Piteå stadsförsamlings kyrkoarkiv, AI:9a (1892–1901), s. 156. 
43 HLA, Sävar kyrkoarkiv, AI:6b (1865–1874), s. 636; AI:7b (1875–1884), 
s. 744.
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Kristina Bolin  

Bolin, Ulla Kristina Född 1843-08-18 i Ytterboda, Sävar. 
Död 1928-05-20 i Skeppsvik, Sävar. 44 

Bild 2. Kristina Bolins gravvård på Sävar kyrkogård. Foto: Robert 
Eckeryd.  

Kristina ”Kricka” Bolin var en färgstark och omtalad person. 
Hon var ogift arbeterska och gårdsägare i Skeppsvik vid 
Sävaråns mynning, som på hennes tid var en inte obetydlig 
hamnplats.45 ”Kricka” var dotter till torparen Nils Petter 
Bolin och dennes hustru Sofia Johanna Karlsdotter i grann-
byn Ytterboda, där hon växte upp.46 Från ungefär 18–19 års 
ålder arbetade hon tillsammans med starka, utvalda män 

44 HLA, Sävar kyrkoarkiv, F:4 (1909–1935). 
45 HLA; Sävar kyrkoarkiv, AIIa:2a (1909–1920), s. 376. 
46 HLA; Sävar kyrkoarkiv, AI:5a (1855–1864), s. 24; C:2 (1837–1860). 
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med stabbläggning på brädgården i Skeppsvik. Uppåt tolv 
timmar om dagen bar stabbläggarlaget tunga plankor som 
staplades på varandra upp till 5 meters höjd.47 En enskild 
planka kunde exempelvis vara 3 tum tjock och 11 tum bred 
och vara fullt tillräcklig för att användas som spång över ett 
vattendrag. Detta arbete utförde hon i omkring 25 år tills 
brädgården i Skeppsvik brann ned år 1888. Av den anled-
ningen lades den finbladiga vattensågen i Sävar ned, som 
grundats av handelshuset Forssell på 1700-talet, och flott-
ningen av färdigsågat virke den milslånga sträckan från 
Sävar till Skeppsvik upphörde således.48 Osågade stockar 
fortsatte man dock att flotta efter Sävarån och ”Kricka” ar-
betade därefter bland annat med att elda ångpannan till ång-
maskinen "Måsen" som drev vinschen till buntverket i 
Skeppsvik, där stockarna buntades med grimmor för vidare 
transport. Hon sägs även ha arbetat på samma villkor som 
männen när hon var i 70-årsåldern och försörjde sig också 
genom att sälja tobak och andra varor när båtar kom in till 
Skeppsvik. Hon benämns ”trotjänarinnan” på gravvården, 
ett epitet som får anses välmotiverat mot bakgrund av vad 
som är känt om henne. 

47 Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Karl Fahlgrens personarkiv, FXII:4, 
inspelad intervju med Otto Johansson (f. 1913), Skeppsvik, omkring 
1972. 
48 Kurt Boberg, ”Sävarindustrier” i Karl Fahlgren (red.), Blad ur Sävar 
sockens historia, Umeå 1973, s. 49–50. Vid nedläggningen ägdes såg-
verket i Sävar och brädgården i Skeppsvik av Sandviks ångsågs AB i 
Holmsund, dit en del av brädgårdsarbetarna flyttade. 
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Bild 3. Kristina Bolin (1843–1928). Henrik Hjalmar Löfvenmarks 
personarkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten. 
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Sophus Christensen 

Christensen, Sophus Thorvald Hans Martin. Född 1861-10-
2749 i Danmark. Död 1887-05-28 i Skeppsvik, Sävar. Begravd 
1887-07-17.50  

Bild 4. Sophus Christensens gravvård på Sävar kyrkogård. Foto: Benny 
Carlsson, Sävar-Holmöns församling. 

49 Enligt inskription på korset. 
50 HLA, Sävar kyrkoarkiv, F:1 (1868–1891). 
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Som styrman på den danska briggen Johanna kom Sophus 
Christensen till Skeppsvik i slutet av maj 1887. Han var hem-
mahörande i staden Svendborg på Fyn, som också var brig-
gens hemmahamn. Vid åttatiden på kvällen den 28/5 gav sig 
Sophus tillsammans med tre andra i väg på en nöjesseglats i 
Ytterbodafjärden till ön Vitögern i höjd med Gergrundets 
sydspets. Dit var det ca 1 200 alnar eller 700 meter från där 
Johanna låg ankrad, vilket kan ha varit vid Hästskäret. Vädret 
var lugnt, men under återfärden från Vitögern, där de vista-
des i ungefär 45 minuter, uppkom hastigt en orkanlik storm-
vind från nordost som omkullkastade båten varefter samt-
liga hamnade i vattnet och båten sjönk. Trots att olyckan 
hade observerats från Johanna och att ett räddningsförsök 
omedelbart iscensattes drunknade tragiskt nog alla fyra i 
sällskapet. De övriga var matrosen Petter Jonasson (f. 1854 i 
Rönninge, Bohuslän), lättmatrosen Anders Larsson (f. 1869 i 
Sverige, sedermera dansk undersåte) och matrosen Fredrik 
Kristian Rasmussen (f. 1862 i Fåborg, Danmark).51 De två 
förstnämnda begravdes även i Sävar enligt död- och begrav-
ningsboken. 
 Inskriptionen på gravkorset lyder bland annat: ”Her 
hviler en kjær son og broder Styrmand Sophus Christensen 
af Svendborg […] elsked og savned”. 

51 HLA, Sävar länsmansarkiv, BI:3 (1874–1895), s. 652–653, brevkoncept 
31/5 1887. 
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PATRIK LANTTO

En krokig karriär:  
Bengt Härdelins långa väg 
till tjänsten som lappfogde 

År 1961 tillträdde Bengt Härdelin som extra lappfogde i 
Norrbottens län, en position han behöll fram till sin pension-
ering 1968. Utnämningen i sig var inte särskilt anmärknings-
värd, bortsett från att Härdelin var den första lappfogden 
som inte hade ansvar för ett specifikt geografiskt område. 
Det som däremot var mer ovanligt, var den långa och syn-
nerligen krokiga karriärbana som Härdelin hade haft fram 
till dess, en karriär som hade inbegripit tidiga anställningar 
inom lappväsendet, inklusive som lappfogdeassistent, en 
skandal i miniformat och åtskilliga kontakter med Kanada 
rörande försöken att etablera renskötsel där. Syftet med den 
här artikeln är att genom att göra nedslag i Härdelins yrkes-
verksamma liv, med fokus på hans arbete med och intresse i 
renskötseln, skildra utvecklingen i svensk samepolitik i sy-
nen på samerna och renskötseln från 1930-talet fram till 1971. 
Genom Härdelins intresse för renskötseln i Kanada kommer 
även den kanadensiska behandlingen av inuiterna att berö-
ras, med särskilt fokus på försöken att etablera renskötsel 
som en näring för dem. 



- 49 - 

Lappväsendet och svensk samepolitik 

Den 24 april 1885 utsågs Adolf Suwe till lappfogde i Jämt-
lands län, vilket blev startskottet för uppbyggandet av en 
myndighet som skulle komma att ha en central roll i svensk 
samepolitik fram till 1971: lappväsendet. Myndigheten låg 
under länsstyrelsen i de tre nordligaste länen. Tillsättandet 
skedde på förslag av 1882 års lappkommitté, vars betän-
kande skulle komma att ligga till grund för 1886 års renbete-
slag, Sveriges första nationella lagstiftning som reglerade 
renskötseln.52 Kommittén menade att det var behövligt att 
tillsätta särskilda statliga tjänstemän ”för vissa orter, der för-
hållandet emellan den bofasta befolkningen och Lapparne 
vore mindre godt, der stridigheter och öfvergrepp dem emel-
lan förekomme”.53 Det var efter förslag från länsstyrelsen i 
Jämtland som denne nya tjänsteman fick titeln lappfogde.54 
Lappfogdar tillsattes även i Norrbotten och Västerbotten, 
1890 respektive 1896. Med lappfogdar i samtliga tre nordliga 
län blev lappväsendet som myndighet ett permanent inslag 
och väldigt snabbt en central aktör i svensk samepolitik. Från 
1910-talet började myndigheten att expandera, dels genom 
tillsättandet av underordnade tjänstepositioner i form av 
lapptillsyningsmän, dels genom att Norrbotten, det till ytan 

52 1886 års renbeteslag följdes av nya renbeteslagar 1898 och 1928, och 
därefter en rennäringslag 1971. Den senare är fortfarande gällande i 
dag. 
53 Utlåtande av 1882 års lappkommitté över diverse handlingar rörande 
konflikten mellan renskötare och bofasta i Jämtlands län, 25/8 1883. RA, 
JuA, konseljakter 4/6 1886, nr 11–14. 
54 Både lappkommittén och regeringen hade föreslagit benämningen 
uppsyningsman. 
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största länet och där flest samer och renar fanns, delades in i 
först två och sedan tre lappfogdedistrikt, 1916 respektive 
1937. Varje distrikt administrerades av en lappfogde. Den 
successivt utvidgade administrationen stärkte möjligheterna 
att övervaka och kontrollera de renskötande samerna, en av 
huvuduppgifterna för lappväsendet.55 Endast renskötande 
samer betraktades som riktiga samer, och samepolitiken var 
inriktad på att bevara samerna som renskötare, den s.k. 
”lapp ska vara lapp”-politiken. 
 Ytterligare en nyordning inom myndigheten, som har be-
tydelse för denna text, infördes 1922, och det var tillsättandet 
av lappfogdeassistenter, eller biträdande lappfogdar som de 
ibland också benämndes. Ett viktigt motiv till att denna tjäns-
tenivå inrättades var den ökande arbetsbördan för lappfog-
darna, där tanken var att assistenterna skulle kunna arbeta 
med det löpande arbetet vid lappfogdarnas kansli i syfte att 
frigöra dem för andra arbetsuppgifter. Därigenom fick läns-
styrelserna även tillgång till kompetenta ersättare när lapp-
fogdarna var sjuka eller tjänstlediga, samtidigt som en väg 
skapades att skola in personer i yrket, att utbilda framtidens 
lappfogdar. Den första lappfogdeassistenten tillsattes tillfäl-
ligt 1922–1923 i Norrbotten, och från andra halvan av 1920-
talet var lappfogdeassistenter tillsatta i alla tre länen. I alla 
tre län förekom det dock vid olika tillfällen kortare eller 
längre perioder när ingen assistent var tillsatt. Det var såle-
des inte en permanent position, utan en som inrättades åter-
kommande efter behov.56 Alla lappfogdeassistenter blev inte 

55 Patrik Lantto, Lappväsendet: Tillämpningen av svensk samepolitik 1885–
1971, Umeå 2012, s. 85–94, 155–164. 
56 Lantto 2012, s. 164–165. 
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lappfogdar, men väldigt många skulle komma att gå den kar-
riärvägen. Att få anställning som lappfogdeassistent hade så-
ledes från 1920-talet varit den säkraste vägen till att på sikt få 
anställning som lappfogde, men för huvudpersonen i denna 
artikel blev det däremot inte så. 

Härdelins första period som anställd inom lapp-
väsendet 

Det var i rollen som lappfogdeassistent som artikelns huvud-
person kom att bli uppmärksammad. Härdelin, som var född 
1905, tillträdde en sådan tjänst i Norrbotten 1937, men hade 
redan sedan 1932 under långa perioder arbetat inom lappvä-
sendet i länet, bl.a. med byggnationer och vid renräkningar.57 
Under mellankrigstiden var lappväsendets position som 
allra starkast i svensk samepolitik. Lappfogdarna betrakta-
des av statsmakterna som de främsta auktoriteterna rörande 
samiska frågor, och kunde genom sin position påverka både 
lagstiftningen i sig, renbeteslagarna, deras tolkning samt po-
litikens implementering. Ett exempel på denna position är att 
när lappväsendets och länsstyrelsens agerande i Norrbotten 
starkt ifrågasattes i riksdagen och i pressen 1930, blev rege-
ringens beslut att tillsätta en utredning som skulle se över si-

57 Lappfogde Malmström till landsfiskalen i Piteå södra distrikt, 3/3 
1937. HLA, LNSA, B I:5; Utdrag av protokollet hållet hos Stockholms 
Rådhusrätts sjunde avdelning, 20/9 1946, 121–122. FRAU, SHA, rätte-
gångshandlingar, akt A 7306. 
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tuationen. Utredningen skulle dock bedrivas av just lappvä-
sendet och länsstyrelsen i Norrbotten.58 Allra störst auktori-
tet hade lappfogdarna från Norrbotten, och det var således 
ett maktcentrum i svensk samepolitik som Härdelin började 
arbeta för under 1930-talet. Hans chanser att befordras till 
lappfogde i Norrbotten inom den nära framtiden var dock 
begränsade, då de tre lappfogdar som tjänstgjorde i Norrbot-
ten 1937 var relativt unga och nya på sina positioner. Erik 
Hedbäck, lappfogde i Norrbottens norra lappfogdedistrikt, 
hade tillträtt 1932 och skulle komma att tjänstgöra till 1968, 
Erik Malmström i Norrbottens södra lappfogdedistrikt till-
trädde 1932 och slutade 1961, medan Edvin Kangas som var 
lappfogde i Norrbottens östra lappfogdedistrikt tillträdde 
1937 och slutade 1960.59 Just lappfogdarnas ålder var något 
som skulle komma att uppmärksammas längre fram, när 
Härdelin hade avgått som lappfogdeassistent. 
 Härdelins första år som lappfogdeassistent förflöt utan att 
något anmärkningsvärt inträffade. Fyra år efter tillsättandet, 
1941, uppmärksammade dock Gustav Park, redaktören för 
Samefolkets Egen Tidning (SET), att Härdelin enligt uppgift 
hade intressen i handeln med renprodukter, dock utan att 
han nämndes vid namn.60 Park var en av de mest framträ-
dande samiska ledarna under mitten av 1900-talet, han ledde 
samiska deputationer till Stockholm 1933 och 1944, han or-
ganiserade och ledde de samiska landsmötena i Arvidsjaur 
1937 och 1948, han var redaktör för SET 1940–1960 och ord-
förande för Svenska Samernas Riksförbund (SSR) från dess 

58 Lantto 2012, kap. ”Kontroll och övervakning”. 
59 Ibid, s. 519. 
60 Härdelin namngavs inte i någon av artiklarna Park skrev i frågan. 
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bildande 1950 fram till 1960. Park låg dessutom i nästan stän-
dig konflikt med lappväsendet och länsstyrelsen i Norrbot-
ten, och om än lappfogdarna försökte förringa hans åsikter 
hade Park en röst som både hördes och lyssnades till.61 Enligt 
Park hade Härdelin ägarintressen i en konservfabrik (Aktie-
bolaget Renkonserver) i Luleå till vilken han köpte in stora 
mängder slaktdjur från renskötare i Norrbotten.62 Därmed 
uppehöll Härdelin dubbla roller, något som Park såg som 
mycket olämpligt: 

Företagsamhet är visserligen en mycket god egenskap, 
men i detta fall är den dock ägnad att framkalla starka be-
tänkligheter. Det torde ju knappast vara lämpligt, att 
samma renägare, som en lappfogde i kraft av sin tjänst har 
att ”administrera”, också skola vara hans privata renleve-
rantörer.63 

Det fanns en uppenbar risk att renägare kunde hamna i be-
roendeställning till Härdelin, och att denne genom de makt-
medel som stod till hans förfogande i egenskap av lappfog-
deassistent skulle kunna påverka renägarna att sälja till just 
honom. Än mer anmärkningsvärt fann Park det att orsaken 
till Härdelins affärer enligt uppgift skulle vara att hans lön 
var så låg att han inte ansåg sig kunna leva enbart på den. 
Park menade att detta var ett klart underbetyg till staten. 

61 Patrik Lantto, Tiden börjar på nytt: En analys av samernas etnopolitiska 
mobilisering i Sverige 1900–1950, Umeå 2000, passim. 
62 Samefolkets Egen Tidning (SET) 1941:4, s. 30. 
63 Ibid. Park benämnde Härdelin som lappfogde i texten, vilket sanno-
likt berodde på denne att periodvis fick gå in och uppbära lapp-
fogdesysslan för sina kollegor i länet. 
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Han var även kritisk till att Härdelin själv inte tycktes inse 
det problematiska i sina dubbla roller utan sade sig vilja 
hjälpa renägarna.64 Det är svårt att säga i vilken utsträckning 
Parks granskning av frågan spelade in, men den 1 september 
1942 avgick Härdelin från sin position inom lappväsendet.65 
 Med dagens mått mätt var skandalen liten, men för lapp-
väsendets del var implikationerna allvarliga: om myndighet-
ens position som formellt neutral och objektiv myndighets-
utövare kunde ifrågasättas baserat på att enskilda tjänstemän 
hade ekonomiska intressen i rennäringen, kunde detta få all-
varliga följder för lappväsendets position. Att uppmärksam-
mandet av Härdelins dubbla roller spelade in i hans avgång 
är därför sannolikt, inte minst baserat på när han lämnade 
myndigheten, mindre än ett år efter att Park börjat rikta fo-
kus på frågan. Landssekreteraren vid länsstyrelsen i Norr-
botten, Ragnar Sundberg, var en av de främsta motståndarna 
till Gustav Park i hans roll som samisk ledare och till same-
rörelsen i allmänhet. Sundberg förnekade kategoriskt att 
Härdelin på något sätt skulle ha utnyttjat sin ställning gente-
mot renskötarna för att få bättre priser när han köpte renar. 
Han menade dock att det skulle vara svårt för Härdelin att få 
upprättelse ”sedan den onda sådden en gång är gjord”.66 

64 SET 1941:4, s. 30; 1942:1, s. 2. 
65 Utdrag av protokollet hållet hos Stockholms Rådhusrätts sjunde 
avdelning, 20/9 1946, 122. FRAU, SHA, rättegångshandlingar, akt A 
7306; SET 1943:1, s. 4. 
66 Landssekreterare Sundberg till dr Einar Wallquist, 12/4 1942. HLA, 
NLLA, G XXVII:9. Se även Utdrag av protokollet hållet hos Stockholms 
Rådhusrätts sjunde avdelning, 25/10 1946, 340. FRAU, SHA, rätte-
gångshandlingar, akt A 7306. 
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 Trots att Härdelin avgick 1942, skulle hans agerande som 
lappfogdeassistent dock uppmärksammas än en gång några 
år senare. Orsaken var en rättegång vid Stockholms Rådhus-
rätt där en renskötarfamilj i Norrbotten stämt länsstyrelsen 
och lappväsendet i Norrbotten för dess hantering av en 
tvångsslakt av renar 1943, vilken ansågs ha orsakat familjen 
stor ekonomisk skada. Familjen krävde därför skadestånd, 
men förlorade målet i både Rådhusrätten och Svea Hovrätt 
dit det senare överklagades.67 Rättegången är dock intressant 
eftersom Härdelin och hans motstående intressen under ti-
den som lappfogdeassistent återigen kom i fokus.  
 Renskötarfamiljen företräddes av Sven Hallström, advo-
kat i Umeå, som redan under 1930-talet i en rad rättegångar 
hade företrätt renskötare som hade åtalats för att medvetet 
ha uppgivit felaktiga uppgifter till renlängderna.68 Vid dessa 
rättegångar hade Hallström samarbetat nära med Gustav 
Park, och detsamma skedde vid detta mål där Park både läm-
nade ett utlåtande som sakkunnig i renskötselfrågor och för-
såg Hallström med information och sakupplysningar i målet. 
Att Park deltog i målet fick länsstyrelsen och inte minst 
Sundberg att reagera kraftigt. Han karaktäriserade Park och 
hans kunskap på ett mycket kritiskt sätt: 

67 Utdrag av protokollet, hållet hos Stockholms Rådhusrätts sjunde 
avdelning, 4/1 1946, 1–2. FRAU, SHA, rättegångshandlingar, akt A 
7306; Utdrag av protokollet, hållet hos Stockholms Rådhusrätts sjunde 
avdelning, 25/10 1946, s. 359–361. FRAU, SHA, rättegångshandlingar, 
akt A 7306; Kungl. Maj:ts och Rikets Svea Hovrätts dom i ett av 
Stockholms Rådhusrätt genom dom den 25 oktober 1946 avgjort, efter 
vad fullföljt mål, 8/7 1947. FRAU, SHA, rättegångshandlingar, akt A 
7306. 
68 Lantto 2000, s. 186–188. 
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Park står i sådant förhållande till lappadministrationen, 
att hans tillförlitlighet därigenom måste anses förringad. 
Park har tagit till sin uppgift att klandra lappadministrat-
ionens åtgärder av vad slag de vara månde. Den iver, med 
vilken han i snart en mansålder framfört detta klander, 
har betänkligt minskat hans objektivitet. Han söker blott 
efter fel och blundar medvetet eller omedvetet för det 
gagneliga i lappadministrationens åtgöranden och strä-
vanden. I sina omfattande skriverier i lappfrågor har han 
i varje fall aldrig givit ett ord av erkännande åt lappväsen-
det. Allt vad han skrivit är genomsyrat av hätsk och ore-
sonlig fientlighet.69 

Förhandlingarna i målet inleddes i januari 1946, och 
Härdelin kallades in för att vittna om sin tjänstgöringstid 
inom lappväsendet, där han vid flera tillfällen hade interage-
rat med familjen.70 Härdelin arbetade nu som distriktschef 
inom försäkringsbolaget Skandia-Freja och bodde i Boden. 
Det är oklart om han fortfarande hade kvar sina intressen i 
konservföretaget men väldigt sannolikt, eftersom han året 
före hade lämnat in ett anbud för företagets räkning på ett 

69 Utdrag av protokollet, hållet hos Stockholms Rådhusrätts sjunde 
avdelning, 25/10 1946, s. 346–347. FRAU, SHA, rättegångshandlingar, 
akt A 7306. Ytterligare ett utslag av denna skarpa konflikt var när 
lappfogdarna i Norrbotten tre år senare menade att det årliga 
statsbidraget till SET borde dras in på grund av Parks agerande; se 
Lantto 2000, s. 240–241. 
70 Se t.ex. Bengt Härdelin till Erik Malmström, 12/3 1937. HLA, LNSA, 
B I:5. 
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parti renar som skulle tvångsslaktas.71 Vid förhöret framkom 
det att Härdelin vid två tillfällen under 1942, innan han av-
gick som lappfogdeassistent, hade köpt in renar från 
renskötarfamiljen i målet, 147 respektive 20 djur. Åtminstone 
den ena av dessa affärer, den större, hade varit för Renkon-
servers räkning, och den hade skett i samband med en 
tvångsslakt.72 
 Genom sina kontakter med Park var Hallström väl infor-
merad om Härdelins historik. Under vittnesförhöret med 
Härdelin frågade Hallström därför om orsaken till att han 
hade slutat inom lappväsendet, en fråga som Härdelin dock 
valde att inte besvara. I stället hänvisade han den vidare till 
lappfogden Erik Malmström som också var närvarande vid 
förhandlingarna. Både Malmström och Sundberg tog upp 
frågan om Härdelins avgång. Härdelins affärsintressen till-
mättes ingen betydelse för att denne lämnat sin tjänst som 
lappfogdeassistent. Som skäl angavs i stället att tjänsten inte 
var ordinarie utan tillsattes på årliga förordnanden, samt att 
karriärutsikterna var begränsade på grund av att Härdelin 

71 Utdrag av protokollet hållet hos Stockholms Rådhusrätts sjunde 
avdelning, 20/9 1946, 122, 129. FRAU, SHA, rättegångshandlingar, akt 
A 7306. I sina tidiga kontakter med Kanada (se nedan) använde 
Härdelin sitt intresse i konservfabriken. När han i augusti 1943 kon-
taktade Kanadas High Commissioner i London, hade han Aktiebolaget 
Renkonserver i brevhuvudet, han uppgav en adress i Stockholm och 
titulerade sig själv som direktör; se Bengt Härdelin till The High 
Commissioner of Canada, 4/8 1943. LAC, RG25, Ser. G-2, Vol. 2920, File 
2660–40. 
72 Utdrag av protokollet hållet hos Stockholms Rådhusrätts sjunde 
avdelning, 20/9 1946, s. 128–130. FRAU, SHA, rättegångshandlingar, 
akt A 7306. 
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var äldre än de tjänstgörande lappfogdarna.73 Den senare 
uppgiften var dock uppenbart oriktig, i själva verket var 
lappfogdarna och Härdelin i stort sett Jämnåriga: en lapp-
fogde var två år yngre, en född samma år och en fem år 
äldre.74 I likhet med Härdelin var således lappfogdarna i 
Norrbotten vid denna tid ännu relativt unga och det fanns 
ingen självklar utsikt till snar befordran till lappfogde i länet, 
men heller ingen risk att Härdelin skulle nå pensionsålder 
utan att få möjlighet till befordran. Dessutom fanns även 
lappfogdetjänsterna i Västerbotten och Jämtland som möj-
liga alternativ. 
 Förhandlingarna inför Rådhusrätten inskränkte sig dock 
inte enbart till frågor om orsaken till Härdelins avgång som 
lappfogdeassistent. Han anklagades även av Hallström för 
att under 1942 mer eller mindre ha arbetat för att få till stånd 
en tvångsslakt i renskötarfamiljens renhjord för egen vin-
nings skull, för att kunna köpa produkter till sitt företag. 
Detta förnekades kraftigt av länsstyrelsen, som framhöll att 
det var lappfogde Malmström som fattat beslutet om tvångs-
slakt och att Härdelin enbart verkställt detta då Malmström 
varit tjänstledig för andra uppdrag.75 Otvetydigt var dock att 
Härdelin vid tvångsslakten genom ett ombud inköpt renar 
för sitt företags räkning, vilket framstod som ett tveksamt 
agerande med tanke på hans position som tjänsteman. 

73 Utdrag av protokollet hållet hos Stockholms Rådhusrätts sjunde 
avdelning, 20/9 1946, s. 130–131, 243. FRAU, SHA, rättegångs-
handlingar, akt A 7306. 
74 Lantto 2000, s. 428. 
75 Utdrag av protokollet hållet hos Stockholms Rådhusrätts sjunde 
avdelning, 20/9 1946, s. 259–260, 340. FRAU, SHA, rättegångs-
handlingar, akt A 7306. 
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 Om än anklagelserna mot Härdelin att ha utnyttjat sin 
ställning som lapptjänsteman för egen ekonomisk vinning 
inte styrktes under rättegångsförhandlingarna, illustrerade 
detta problematiken som hade lyfts av Park i hans artiklar i 
SET. Just det faktum att Härdelin kunde uppfattas ha motstri-
diga intressen, att han i sin position som tjänsteman inom 
lappväsendet kunde tillskansa sig förmåner för sina egna af-
färsintressen, var i grunden problematiskt. Och om än läns-
myndigheterna i Norrbotten förnekade att hans dubbla roller 
hade spelat in i Härdelins avgång var det tydligt att de både 
haft betydelse och att det var en positiv utveckling för läns-
myndigheterna att denna problematik nu inte kvarstod. 

Renskötsel i Kanada – en ny chans? 

Långt innan rättegången i Stockholm inleddes, och redan in-
nan Härdelin avgick som lappfogdeassistent, fick han kon-
takt med kanadensiska myndigheter och en inblick i försö-
ken att etablera renskötsel där. När han sedan lämnade lapp-
väsendet kom Härdelin att vända sina blickar mot just 
Kanada, och med en stor målmedvetenhet och inte så lite en-
vishet sökte han möjligheter att få fortsätta sitt arbete med 
renskötsel där. Innan jag går in på detta, kan det dock vara 
på sin plats att ge en kort bakgrund till renskötseln i 
Nordamerika för att ge en bild av vilken kontext det var som 
Härdelin sökte sig till. 
 I Kanada etablerades under 1800-talet assimilering som 
huvudmålet i behandlingen av urfolken. Utbildning spelade 
en central roll, genom internatskolor skulle barnen civiliseras 
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och omvandlas till goda och produktiva medborgare. Inui-
terna omfattades dock länge inte av denna politik. Kanada, 
som kring sekelskiftet 1900 började stärka sin närvaro i och 
kontroll över sina arktiska territorier, bedrev en paternalist-
isk politik mot inuiterna. Det ansågs ligga i deras eget in-
tresse att inte integreras i det moderna samhället, då de inte 
ansågs klara av en sådan övergång. I likhet med den svenska 
samepolitiken, var den kanadensiska målsättningen länge 
därför att bevara inuiternas ursprungliga livsstil och det var 
här som renskötsel kom att spela en viktig roll i de åtgärder 
som den federala regeringen vidtog.76 
 Sedan slutet av 1800-talet hade det genomförts flera för-
sök att etablera renskötsel i Nordamerika, där det första i 
större skala skedde i Alaska. Initialt var satsningen mycket 
framgångsrik: från 1 280 importerade renar växte antalet till 
cirka 100 000 djur 1918 och omkring 600 000 1929. Syftet med 
försöken var att ge inuiterna en näring att arbeta och försörja 
sig inom när möjligheterna till jakt minskade. Många samer 
från Norge var inblandade i renskötseln i Alaska. Den kraf-
tiga tillväxten av hjordarna började dock betraktas som ett 
problem, och USA:s kongress stiftade därför en lag 1937 som 
förbjöd vita att äga renar, i syfte att koncentrera ägandet hos 
inuiterna.  

76 Patrik Lantto, ”Oväntade möten i forskningen: Kanada, renskötsel 
och undervisning av samiska barn” i Thule: Kungl. Skytteanska sam-
fundets årsbok (20) 2007, s. 130. 
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Alla vita renägare, en kategori i vilken även samerna 
räknades in, tvingades sälja sina renar. Efter det sjönk 
renantalet kraftigt och återhämtade sig aldrig.77 

Framgångarna i Alaska inspirerade till att flera projekt 
initierades även i Kanada. Wilfred Grenfell, läkare och miss-
ionär, förde 1908 över en grupp samiska renskötare och cirka 
300 renar till Newfoundland.78 Några år senare, 1921, gjorde 

77 Hugh Beach, ”The Saami in Alaska: Ethnic Relations and Reindeer 
Herding” i Hugh Beach (red.), Contributions to Circumpolar Studies, 
Uppsala 1986, s. 1–75; Canada, Report of the Royal Commission to 
Investigate the Possibilities of the Reindeer and Musk-Ox Industries in the 
Arctic and Sub-Arctic Regions of Canada, Ottawa 1922, s. 41–51; O. S. 
Finnie, ”Foreword” i A. E. Porsild, Reindeer Grazing in Northwest 
Canada: Report of an Investigation of Pastoral Possibilities in the Area from 
the Alaska-Yukon Boundary to Coppermine River, Ottawa 1929, s. 6; O. S. 
Finnie, ”Reindeer For the Canadian Eskimo: Domesticating the 
Reindeer To Safeguard the Economic Welfare of the Natives of the 
North West Territories” i Natural History, 31(4) 1931a, s. 413; Richard 
M. Hill, Mackenzie Reindeer Operations, Ottawa 1967, s. 75–76; Diamond 
Jenness, Eskimo Administration: I. Alaska, Montreal 1962, s. 12, 35–44; 
Margaret Lantis, ”The Reindeer Industry in Alaska” i Arctic 3(1) 1950, 
s. 27–44; Carl J. Lomen, ”The Camel of the Frozen Desert” i The National
Geographic Magazine 36 1919, s. 539–556; Carl J. Lomen, Fifty Years in 
Alaska, New York 1954; Aage Solbakk & John Trygve Solbakk (red.), 
Sámi Reindeer Herders in Alaska: Letters from America 1901–1937, 
Kárášjohka 2014; Ørnulv Vorren, Saami, Reindeer, and Gold in Alaska: The 
Emigration of Saami from Norway to Alaska, Prospect Heights 1994, s. 11–
76, 91–100, 145–162, 182–187. 
78 För det försök som initierades av Grenfell, och även andra initiativ 
till att introducera renskötsel än de som nämns här, se t.ex. LAC RG10, 
Vol. 4062, File 3987461; LAC, RG10, Vol. 4062, File 398746-3; LAC, 
RG10, Vol. 6818, File 488-4-3; LAC, RG10, Vol. 6818, File 488-4-4; LAC, 
RG15, D-II-1, Vol. 745, File 462652; Canada 1922, s. 60–67; Diamond 
Jenness, Eskimo Administration: II. Canada, Montreal 1964, s. 26–27. 

Oknytt 3–4 2019



 - 62 - 

den Islandsättade polarforskaren Vilhjalmur Stefansson i 
samarbete Hudson’s Bay Company ett försök att etablera 
renskötsel på Baffin Island, dit sex samiska familjer och cirka 
550 renar fördes.79 Gemensamt för dessa och andra försök var 
att de misslyckades. Intresset för att etablera renskötsel kvar-
stod dock, och 1922 presenterade en statlig kommitté sitt be-
tänkande. Kommittén var positiv till idén att introducera 
renskötsel, inte minst på grund av den framtidspotential som 
näringen ansågs ha som en försörjningsbas för urfolken i 
norr. En nyckel för att ett sådant projekt skulle lyckas ansågs 
dock vara att inuiterna instruerades i renskötsel av samiska 
renskötare, vars kompetens på området betraktades med 
stor respekt.80 En andra mer detaljerad utredning av den 
danske botanisten A. Erling Porsild, drog slutsatsen att mer 
än en halv miljon renar kunde livnära sig i Mackenzie-deltat 
i nordvästra Kanada.81 Denna utredning fick till följd att den 
kanadensiska regeringen köpte in en renhjord i Alaska, som 

79 Duncan C. Scott till A. Brabant, 21/2 1925. LAC, RG10, Vol. 6818, File 
488-4-4; H. R. Charlewood till Duncan C. Scott, 13/3 1925. LAC, RG10, 
Vol. 4062, File 398746-3; Canada 1922, s. 7–8, 11; Richard J. Diubaldo, 
Stefansson and the Canadian Arctic, Montreal 1978, s. 135–160; William R. 
Hunt, Stef: A Biography of Vilhjalmur Stefansson, Canadian Arctic Explorer, 
Vancouver 1986, s. 169–171; Jenness 1964, s. 27–28, Vorren 1994, s. 101; 
Morris Zaslow, The Northward Expansion of Canada, 1914–1967, Toronto 
1988, s. 14–15, 136. 
80 Canada 1922, s. 18–28, 34–38. 
81 Finnie 1931a, s. 413–414; Jenness 1964, s. 33–35; A. E. Porsild, Reindeer 
Grazing in Northwest Canada: Report of an Investigation of Pastoral Possi-
bilities in the Area from the Alaska-Yukon Boundary to Coppermine River, 
Ottawa 1929. 
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1935 levererades till Mackenzie-området, där en grupp sa-
miska renskötare väntade.82 Inledningsvis tycktes projektet 
bli en framgång, från omkring 3 500 djur ökade renantalet 
successivt till en toppnotering på cirka 9 000 djur 1943–1944. 
Inuiter enrollerades att arbeta som lärlingar inom projektet, 
och flera försök gjordes att skapa separata hjordar som ägdes 
och sköttes av inuiter, men samtliga misslyckades. Under 
1960-talet övergavs det ursprungliga målet att skapa en nä-
ring för inuiterna till förmån för att försöka bygga upp en 
kommersiell verksamhet.83 
 Det var således till denna i Kanada ännu nya och expan-
derande industri som Härdelin nu ville söka sig. Att han fo-
kuserade just på Kanada berodde sannolikt på de kontakter 
med kanadensiska myndigheter han hade haft medan han 
arbetade i lappväsendet, kontakter som hade gett honom en 
viss inblick i försöken att etablera renskötsel där. Härdelin 
var ingalunda den enda från Sverige som intresserade sig för 

82 Canada. Department of Mines and Resources, Canada’s Reindeer Herd, 
Ottawa 1938, s. 4–5; Finnie 1931a, s. 414–415; O. S. Finnie, Report of the 
Director of the North West Territories and Yukon Branch 1929–30, Ottawa 
1931b, s. 22–23; Jenness 1964, s. 35; Lomen 1954, s. 247–273; George W. 
Scotter, ”Reindeer Drive” i Rangelands 4(6) 1982, s. 239–243; Vorren 
1994, s. 101–118. 
83 LAC, RG10, Vol. 4062, File 398746-3; Canada. Department of Mines 
and Resources 1938, s. 6–9; Canada. Department of Mines and 
Resources, Reindeer in Canada, Ottawa 1949, s. 1–3; Canada. Department 
of Resources and Development, Reindeer herding in Canada, Ottawa 
1950, s. 1–2; Gerald T. Conaty with Lloyd Binder, The Reindeer Herders 
of the Mackenzie Delta, Toronto 2003, s. 18–19, 29–34, 41–47, 53–55; 
Richard J. Diubaldo, The Government of Canada and the Inuit, 1900–1967, 
Ottawa 1985, s. 73–75; Hill 1967, s. 6–10, 63, 65–67; Jenness 1964, s. 51, 
66, 106–107; Vorren 1994, s. 109–115; Zaslow 1988, s. 145. 
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Nordamerika och försöken att etablera renskötsel. K. B. 
Wiklund, professor i finsk-ugriska språk vid Uppsala uni-
versitet, lyfte t.ex. fram den tekniska utvecklingen kring 
avelsmetoder och nyttjandet av betesmarker i Alaska, som 
exempel på varför USA var ett av flera länder som låg före 
Sverige i utvecklingen av renskötseln.84 Gösta Dahlander, 
som var en central initiativtagare till initierandet av naturve-
tenskaplig renforskning i Sverige under efterkrigstiden, pe-
kade även han särskilt ut Alaska och det arbete som hade be-
drivits där i syfte att utveckla renskötseln.85 
 Härdelins första kontakter med kanadensiska myndig-
heter skedde 1940, när han som lappfogdeassistent besökte 
den brittiska legationen i Stockholm. Detta var med anled-
ning av en förfrågan året före från den kanadensiska han-
delskommissionären i Oslo rörande renskötsel i Sverige.86 
Härdelin försökte redan då sondera om det kunde finnas nå-
got intresse i Kanada för en ”skandinavisk renskötselspecia-
list”. Han råddes att vända sig till Bureau of the Northwest 
Territories med sin förfrågan, vilket han gjorde i ett brev i 
augusti 1940. I brevet framhöll Härdelin att han arbetade 

84 K. B. Wiklund, ”Lapparna och stora världen” i Svenska Turist-
föreningens Årsbok 1929, s. 94–96. 
85 Patrik Lantto, ”The establishment of a scientific field: The history of 
reindeer husbandry research in Sweden 1900–1970” i Rangifer 31(1) 
2011, s. 97–98. 
86 R. A. Gibson till O. D. Skelton, 21/4 1939. LAC, RG25, Vol. 1844, File 
1937-694; O. D. Skelton till G. J. Parmelee, 25/5 1939. LAC, RG25, Vol. 
1844, File 1937-694. Förfrågan kom från Northwest Territories Branch 
av Department of Mines and Resources som framför allt ville infor-
meras kring vilken lagstiftning och andra förordningar som reglerade 
renskötseln i Sverige och andra länder där näringen bedrevs. 
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som lappfogdeassistent i Norrbotten med ansvar för rensköt-
selfrågor, men att han skulle vara villig att ta anställning i 
Kanada om någon sådan fanns tillgänglig. I september 
samma år fick han endast beskedet att hans förfrågan hade 
noterats, men erbjöds ingen tjänst.87 
 Tre år senare, året efter han avgått som lappfogdeassi-
stent, följde Härdelin upp sin förfrågan genom Kanadas 
High Commissioner i London, som hänvisade frågan vidare 
till Ottawa. Nu uppgav han att han inte sökte någon position 
i Kanada i den befintliga rennäringen. Han var däremot in-
tresserad av att försöka etablera renskötsel i andra områden 
i landet där det fanns de rätta naturliga förutsättningarna, 
något han själv ämnade fastställa genom undersökningar på 
plats. Genom den information rörande norra Kanada som 
Härdelin hade tillgång till trodde han att möjligheterna för 
att utveckla en storskalig renskötsel var mycket god. Han 
uppgav även att han hade utarbetat planer för hur rennäring-
ens produkter skulle kunna spridas i hela landet. På uppma-
ning av den brittiska legationen i Stockholm erbjöd han sig 
att resa till Kanada för att under några månader studera situ-
ationen.88 I kontakten mellan Department of Mines and Re-
sources och Department of External Affairs framhöll Charles 
Camsell, som var Deputy Minister i det förstnämnda depar-
termentet, den kommunikation de haft med Härdelin 1940, 
men att det då inte hade funnits någon möjlighet att erbjuda 

87 Bengt Härdelin till The Bureau of the North Western Territories, 16/8 
1940. LAC, RG85, Ser. C-1-a, Vol. 840, File 7584, pt 1; Memorandum, T. 
Clifford till A. L. Cumming, 22/11 1945. LAC, RG85, Ser. C-1-a, Vol. 840, 
File 7584, pt 1. 
88 Bengt Härdelin till The High Commissioner of Canada, 4/8 1943. 
LAC, RG25, Ser. G-2, Vol. 2920, File 2660-40. 
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honom anställning inom renskötseln i Kanada, något som 
inte hade förändrats. Näringen utvecklades med inuiterna i 
åtanke, och de genomförde de undersökningar av renbetes-
marker och potentiella marknader för näringens produkter 
som under rådande omständigheter var möjliga att utföra. 
Det var dock först när andra världskriget avslutats som det 
skulle vara möjligt att på allvar undersöka dessa frågor vi-
dare enligt Camsell. Då var det dock av vikt att eventuella 
arbetstillfällen tillhandahölls kanadensiska medborgare. 
Härdelin kunde därför inte erbjudas någon anställning, om 
än hans erbjudande att dela med sig av sin kompetens rö-
rande renskötsel i Sverige var uppskattad. Camsell framhöll 
dock att Härdelin borde uppmuntras till fortsatt intresse i 
rennäringsexperimentet i Kanada, så att det i framtiden 
skulle vara möjligt att inleda ett närmare samarbete och in-
formationsutbyte med rennäringen i Sverige till ömsesidig 
nytta.89 External Affairs skulle sedan förmedla dessa syn-
punkter till Härdelin, tillsammans med information om 
renskötseln i Kanada. 
 I intern kommunikation inom Department of Mines and 
Resources, mellan R. A. Gibson som var Director for Lands, 
Parks and Forest Branch och Camsell, framhöll Gibson att det 
inte var möjligt att ge Härdelin något uttalat jobberbjudande. 
Kanadas rennäring borde ledas av kanadensare. De problem 
att hitta rätt kompetens till näringen som för tillfället fanns 
skulle helt säkert upphöra efter krigsåren och då skulle den 

89 Charles Camsell till H. H. Wrong, 21/8 1943. LAC, RG22, Ser. A-1-a, 
Vol. 248, File 40-6-2, pt 2; H. H. Wrong till The High Commissioner for 
Canada in the United Kingdom, 28/8 1943. LAC, RG25, Ser. G-2, Vol. 
2920, File 2660-40. 

Oknytt 3–4 2019



- 67 - 

positiva utveckling som näringen redan upplevt under sina 
första år ytterligare påskyndas. Gibson framhöll att organi-
sationen kring renskötseln egentligen sedan starten hade 
haft en minimal organisation, och det fanns därför gott om 
utrymme för expansion. Två av de problem för näringen som 
han lyfte fram var svårigheterna att expandera renskötseln 
till nya områden och att skapa en organisation som kunde 
förmedla rennäringsprodukter dit där de kunde säljas med 
större vinst.90 Intressant nog var just detta två saker som 
också Härdelin själv upprepade gånger tryckte på och ville 
utveckla. 
 I november 1945 förmedlade Sveriges ambassadör i 
Kanada en översättning av ett brev från Härdelin, där han 
beskrevs som en ”Swedish reindeer expert”. I brevet läm-
nade Härdelin ytterligare detaljer kring sin erfarenhet rö-
rande renskötsel. Han uppgav att han hade tillgång till ex-
tensiv litteratur om Kanada, och att han utifrån den menade 
sig se mycket goda möjligheter att utveckla en storskalig 
renskötsel i de norra delarna av landet. Härdelin ansåg att en 
utgångspunkt för att utveckla näringen skulle vara att satsa 
på att tämja renens inhemska släkting i Nordamerika, cari-
bous, snarare än att importera djur från Norden vilket var en 
tidsödande process. Han utmålade två möjliga inriktningar 
för en sådan storskalig renskötsel: antingen som ett ”socialt” 
projekt, lett av den federala regeringen med målsättningen 
att sysselsätta så många som möjligt i syfte att frigöra dem 

90 R. A. Gibson till dr Charles Camsell, 23/8 1943. LAC, RG22, Ser. A-1-
a, Vol. 248, File 40-6-2, pt 1. I försändelsen hänvisas till ett utkast till 
svar till Härdelin. Utkastet har dock inte återfunnits i materialet. 
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från de problem som en fluktuerande skinnprismarknad or-
sakade, eller som ett rent affärsinitiativ under ledning av nå-
got större företag som Hudson’s Bay Company, inriktat på 
att maximera den ekonomiska utkomsten. Han uppgav även 
att han utvecklat planer på hur kött och skinn från rennä-
ringen skulle kunna marknadsföras.91 
 Härdelins förfrågan diskuterades internt inom Bureau of 
Northwest Territories and Yukon Affairs, där en av tjänste-
männen, T. Clifford, var mycket tydlig i sitt omdöme. Han 
menade att Härdelin uppenbart inte förstod situationen i 
norra Kanada: 

It is, I think, quite impossible for anyone living in 
Sweden to work out a practical solution of the problems 
pertaining to reindeer and caribou in Canada. Mr. 
Härdelin apparently has no conception of the enormous 
transportation and other difficulties which would be in-
volved.92 

Samtidigt framhöll Clifford dock att renskötseln i Kanada 
drogs med problem, och råd från utomstående var viktiga. 
Härdelins erfarenheter från renskötseln i Sverige var därför 
något som de borde överväga att utnyttja trots att det kunde 
finnas vissa skillnader i renskötselmetoder mellan länderna. 

91 Bengt Härdelin till H. F. Widenfelt, 22/10 1945. LAC, RG85, Ser. C-1-
a, Vol. 840, File 7584, pt 1; Per Wijkman till D. L. McKeand, 19/11 1945. 
LAC, RG85, Ser. C-1-a, Vol. 840, File 7584, pt 1. Härdelins originalbrev 
på svenska ingår inte i materialet. 
92 Memorandum, T. Clifford till A. L. Cumming, 22/11 1945. LAC, 
RG85, Ser. C-1-a, Vol. 840, File 7584, pt 1. 
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Han borde dock inte uppmuntras i sina storslagna planer el-
ler erbjudas någon tjänst. Efter att ha diskuterat frågan med 
Porsild, som fortsatt var engagerad i renskötseln, svängde 
dock Clifford några dagar senare i sin syn på hur användbara 
Härdelins kunskaper var. Clifford menade nu att Härdelins 
erfarenheter från den samiska renskötseln i Sverige sannolikt 
inte var tillämpbara i detta område eftersom renskötseln i de 
två länderna skilde sig åt påtagligt. I Cliffords karaktärise-
ring av renskötseln i Sverige, som han beskrev som intensiv 
med små tama renhjordar och där de samiska renskötarna 
framställdes som i stort sett självhushållande, var det dock 
tydligt att han beskrev ett äldre utvecklingsskede i rensköt-
seln i Sverige och inte den renskötsel som Härdelin i själva 
verket hade mött i Norrbotten.93 Danske Porsild, som själv 
sannolikt inte hade några egna erfarenheter av renskötseln i 
Sverige, hade därigenom ställning som expert i Kanada un-
dergrävt Härdelins kompetens och sannolikt även det förtro-
ende som de kanadensiska tjänstemännen eventuellt kunde 
ha haft för honom. I det svar som Deputy Commissioner R. 
A. Gibson skickade togs detta dock inte upp, i stället skicka-
des kopior på ett antal publikationer rörande renskötsel, 
norra Kanada och stora betande däggdjur. Detta tydligtvis i 
syfte att ge Härdelin möjlighet att förbättra sin bristfälliga 
kunskap rörande situationen i norra Kanada.94 Clifford 
gjorde också en första sammanställning av de kontakter som 

93 Memorandum, T. Clifford till A. L. Cumming, 22/11 1945. LAC, 
RG85, Ser. C-1-a, Vol. 840, File 7584, pt 1.; T. Clifford till A. L. 
Cumming, 26/11 1945. LAC, RG85, Ser. C-1-a, Vol. 840, File 7584, pt 1. 
94 R. A. Gibson till Bengt Härdelin, 26/11 1945. LAC, RG85, Ser. C-1-a, 
Vol. 840, File 7584, pt 1. 

Oknytt 3–4 2019



 - 70 - 

Härdelin dittills hade haft med kanadensiska myndigheter i 
frågan. 
 Härdelin återkom till sina idéer i ett långt brev i mars 
1946. Han var nu än mer övertygad om möjligheterna att 
genomföra sina planer efter att ha gått igenom materialet han 
hade fått. Härdelin föreslog därför en ingående 
undersökning av att möjligheterna att utveckla renskötseln i 
Kanada, som bl.a. skulle inventera vilka områden där det 
fanns stora mängder caribou som därmed skulle vara 
lämpliga för renskötsel, hur rovdjurstrycket skulle hanteras 
och vilken stängsling som skulle behövas.95 Clifford framhöll 
samma kritik mot Härdelins idéer som tidigare, men ville 
undvika att förklara varför hans planer var felaktigt 
underbyggda och föreslog därför ett mycket kortfattat svar. 
I svaret som var undertecknat av R. A. Gibson, tackades 
Härdelin endast för sitt fortsatta intresse för renskötseln i 
Kanada.96 Det var tydligt att tålamodet med Härdelin och 
hans propåer kring renskötseln nu var uttömt, och hans 
fortsatta kontakter de följande åren bemöttes oftast relativt 
kortfattat eller inte alls.97 

95 Bengt Härdelin till R. A Gibson, 6/3 1947. LAC, RG85, Ser. C-1-a, Vol. 
840, File 7584, pt 2. 
96 T. Clifford till A. L. Cumming, 19/3 1946. LAC, RG85, Ser. C-1-a, Vol. 
840, File 7584, pt 2; T. Clifford till R. A. Gibson, 21/3 1946. LAC, RG85, 
Ser. C-1-a, Vol. 840, File 7584, pt 2; R. A. Gibson till Bengt Härdelin, 28/3 
1946. LAC, RG85, Ser. C-1-a, Vol. 840, File 7584, pt 2. 
97 Bengt Härdelin till R. A. Gibson. LAC, RG85, Ser. C-1-a, Vol. 840, File 
7584, pt 2; Memorandum, T. Clifford till A. L. Cumming, 11/12 1946. 
LAC, RG85, Ser. C-1-a, Vol. 840, File 7584, pt 2; Bengt Hardelin, av 
G.E.B. Sinclair, 6/6 1951. LAC, RG22, Ser. A-1-a, Vol. 248, File 40-6-2, pt 
2; Per Wijkman till D. L. McKeand, 31/10 1947. LAC, RG85, Ser. C-1-a, 
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Trots detta gav Härdelin inte upp, utan kontaktade 1951 åter-
igen den kanadensiska legationen. Kanadas ambassadör 
blev mycket imponerad av Härdelins kunskaper rörande 
renskötsel, och beskrev honom som en person som ”for some 
years has been, and still is, the principal Swedish expert on 
the breeding and care of reindeer in Swedish Lappland”. 
Ambassadören framhöll att han inte kände till hans meriter i 
detalj, men drog ändå slutsatsen att Härdelin, utifrån hans 
erfarenheter, måste vara en av världens ledande experter 
inom området. Härdelin hade även imponerat på ambassa-
dören med sina kunskaper om Kanada, trots att han aldrig 
besökt landet, och deras korta samtal hade övertygat ambas-
sadören om att han i detalj hade studerat möjligheterna att 
utveckla renskötseln i Northwest Territories. Härdelin hade 
uppgett att hans slutsats var att en produktionsnivå på 
100 000 ton renkött årligen kunde uppnås i området på end-
ast 20–30 år. Härdelin menade att det fanns en potential för 
avsevärt mycket större renhjordar i norra Kanada än i 
Sverige, där näringen gav en god avkastning, och erbjöd sig 
återigen att komma till Kanada för att konsultera kring ut-
vecklingen av renskötseln, utan något arvode men med sina 

Vol. 841, File 7584, pt 3; T. Clifford till Meikle, 5/11 1947. LAC, RG85, 
Ser. C-1-a, Vol. 841, File 7584, pt 3; R. A. Gibson till Per Wijkman, 5/11 
1947. LAC, RG85, Ser. C-1-a, Vol. 841, File 7584, pt 3; B. J. Bachand till 
G. D. Mallory, 29/12 1950. LAC, RG22, Ser. A-1-a, Vol. 248, File 40-6-2, 
pt 2; Director G. D. Mallory till Major General H.Y. Young, 11/1 1951. 
LAC, RG22, Ser. A-1-a, Vol. 248, File 40-6-2, pt 2; Deputy Minister H.A. 
Young till Director G. D. Mallory, 17/1 1951. LAC, RG22, Ser. A-1-a, 
Vol. 248, File 40-6-2, pt 2. 
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utgifter täckta. Nu uppgavs att Härdelins titel var organisat-
ionschef och att han bodde i Stockholm.98 Eftersom framstö-
ten denna gång kom via ambassadören kunde den inte igno-
reras, men svaret Härdelin fick var dock fortsatt detsamma. 
N. A. Young, som var Commissioner for the Northwest Ter-
ritories, framhöll att Härdelin säkerligen var kvalificerad vad 
gällde svenska renskötselförhållanden, men att han saknade 
tillräckliga kunskaper rörande norra Kanada och de problem 
de hade att hantera där.99 Det fanns intresse att ta över och 
anställa fler samiska renskötare, men däremot inget behov 
att söka extern administrativ kompetens: 

Our view has been that we have in Canada competent 
persons to advise us on conditions pertaining to the na-
tive people, the wildlife resources, and the conditions af-
fecting the development of the northern regions. There 
has never appeared any justification for asking Mr. 
Hardelin to come to Canada to investigate conditions 
which are more familiar to our own scientific and ad-
ministrative officers than they are to him.100 

98 Jules Léger till H. A. Young, 30/5 1951. LAC, RG25, Ser. G-2, Vol. 3815, 
File 8520-40; Thomas A. Stone till Jules Léger, 24/5 1951 (citat). LAC, 
RG25, Ser. G-2, Vol. 3815, File 8520-40. 
99 N. A Young till Jules Léger, 6/6 1951. LAC, RG25, Ser. G-2, Vol. 3815, 
File 8520-40; Jules Léger till The Canadian Minister, Stockholm, 16/6 
1951. LAC, RG25, Ser. G-2, Vol. 3815, File 8520-40. 
100 Memorandum for the Commissioner, Northwest Territories: Bengt 
Hardelin, Stockholm, Sweden, av G. E. B. Sinclair, 6/6 1951. LAC, RG22, 
Ser. A-1-a, Vol. 248, File 40-6-2, pt 2. Se även: Bengt Härdelin, av T. 
Clifford, 22/11 1945. LAC, RG85, Ser. C-1-a, Vol. 840, File 7584, pt 1. 
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Vad gällde Härdelins utvecklingsplaner för rennäringen 
framhölls att syftet med renskötseln var att renarna skulle 
skötas av inuiter, det var således ett projekt som, åtminstone 
just då, helt inriktades på att utveckla renskötseln som en 
”urfolksnäring”. Detta var dock en långsam utveckling, ef-
tersom endast ett fåtal av de inuiter som fick utbildning i 
renskötsel ansågs ha de rätta kvalifikationerna för att kunna 
ansvara för egna renhjordar. Det fanns därför inget värde i 
att satsa på en så stark tillväxt av renhjordarna, då det inte 
fanns tillräckligt många kompetenta renskötare bland inui-
terna som kunde sköta dem.101 
 De kanadensiska myndigheterna var dock inte helt kon-
sekventa vad gällde vilken kompetens personer från andra 
länder borde ha gällande förhållandena i Kanada. Under slu-
tet av 1940-talet anlitades t.ex. Mikel Utsi, en renskötare ur-
sprungligen från Jokkmokk, och hans hustru Ethel Lindgren-
Utsi, svenskättad antropolog från USA, av myndigheterna i 
Kanada. Uppdraget var att göra en utvärdering av rensköt-
selexperimentet i Kanada. Trots att ingen av dem besatt di-
rekt kunskap rörande förhållandena i norra Kanada ansågs 
de besitta en tillräckligt djup allmänkompetens rörande 
renskötseln för att kunna genomföra en sådan utvärdering.102 

101 Memorandum for the Commissioner, Northwest Territories: Bengt 
Hardelin, Stockholm, Sweden, av G.E.B. Sinclair, 6/6 1951. LAC, RG22, 
Ser. A-1-a, Vol. 248, File 40-6-2, pt 2. 
102 Alla delade dock inte denna uppfattning om paret Utsi. Deputy 
Commissioner R. A. Gibson framhöll t.ex. att den kompetens som 
redan fanns i organisationen kring renskötseln i Kanada var tillräcklig, 
och han var därför tveksam till idén att anlita paret för en utvärdering. 
Se: Memorandum for the Deputy Minister, av R. A. Gibson, 26/11 1949. 
LAC, RG22, Ser. A-1-a, Vol. 248, File 40-6-2, pt 2. 
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Detta indikerar däremot den stora respekt som de kanaden-
siska tjänstemännen hade för samisk renskötselkompetens. 
Paret Utsi hade 1949 tagit initiativ till att återinföra renar till 
Skottland när de grundade the Reindeer Council of the Uni-
ted Kingdom, och tre år senare fördes de första renarna till 
området kring Cairngorm Mountains.103 Inte heller var kra-
ven på kunskap om renskötseln helt konsekventa. Den 
danske botanisten Porsild hade, som nämnts, t.ex. en fram-
trädande roll i renskötselförsöken i Kanada trots att han inte 
hade tidigare erfarenhet av renskötsel. Och när Bureau of 
Northwest Territories 1946 sökte en person som skulle ha ar-
betsledande funktioner inom renskötseln, framfördes föl-
jande krav: 

We are looking for a young energetic man, preferably a 
returned soldier who is single, and has some experience 
with livestock and mechanical equipment to go to the 
Reindeer Station and assist in the supervisory work. He 
should be able to travel by boat or dog team and he will 
need a certain amount of character and personality to 
make a success of the task we have in mind for him.104 

Här betonades som synes inget om någon som helst kunskap 
och renskötsel. Härdelins kunnande hade därför säkerligen 
kunnat utnyttjas i en sådan position. Efter 1951 har jag inte 
funnit några fler kontakter mellan Härdelin och kanaden-
siska myndigheter, vilket tyder på att han då till slut gav upp 

103 Samefolket (Sf) 1976:11, 322–324. 
104 R. A. Gibson till R. M. Brown, 19/2 1946. LAC, RG85, Ser. C-1-a, Vol. 
840, File 7584, pt 2. 
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sina försök att på något sätt få in en fot inom renskötseln i 
Kanada. De initiala kontakterna från Härdelin fick ett över-
vägande positivt bemötande, där svaren från de kanaden-
siska myndigheterna var relativt långa. Detta skulle dock 
successivt förändras, och för varje ny propå blev svaren allt 
mer avmätta och kortfattade, i syfte att inte uppmuntra Här-
delin till nya kontakter och frågor. Det framstår som att det 
är vissa huvudorsaker till att Härdelin inte får respons på 
sina erbjudanden att arbeta med och utveckla renskötseln i 
Kanada. En sådan var tiden, där krigsårens osäkerhet inne-
bar att de initiala kontakterna skedde i ett läge där myndig-
heterna avvaktade en expansion till dess kriget var över. 
Härdelins allt mer storslagna planer om att utveckla en stor-
skalig renskötsel vars produkter marknadsfördes och såldes 
i hela landet rimmade dessutom illa med den målsättning 
som då ännu rådde för renskötseln, att den skulle utvecklas 
som en småskalig näring för inuiterna. Genom sina uppre-
pade kontakter slet Härdelin även ut det tålamod som tjäns-
temännen initialt hade för att via fortsatta kontakter kunna 
dra nytta av hans kompetens, och efter att Porsild under-
grävt förtroendet för hans kunskaper var möjligheterna defi-
nitivt borta för någon koppling till renskötseln i Kanada. 
 Även om Härdelin inte var en del av planerna för rensköt-
seln i Kanada, kvarstod dock ett stort intresse för näringens 
utveckling i Sverige. Kanadas nya ambassadör i Sverige, W. 
D. Matthews, fick t.ex. 1952 i uppgift att samla in information 
rörande renskötseln i Sverige och Finland. Bland frågorna 
fanns näringens utvecklingstendens, renantalet, renproduk-
ternas användning, antalet personer som försörjde sig genom 
näringen och skolformen för samiska barn.  
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När en av tjänstemännen som arbetade med renskötsel-
frågorna i Kanada, B. G. Sivertz, fyra år senare skulle resa till 
Skandinavien, fick han med sig en än mer detaljerad lista 
med frågor.105 

Comebacken – Härdelins anställning som extra lapp-
fogde 

År 1961 fattades det beslut om att tillsätta en tjänst som extra 
lappfogde i Norrbotten, den första större förändringen av 
tjänstestrukturen inom lappväsendet i länet sedan inrättan-
det av ett tredje lappfogdedistrikt 1937. Syftet med den nya 
lappfogdetjänsten var att frigöra tid för de ordinarie lappfog-
darna att fokusera på det tidskrävande arbetet med utred-
ningar rörande de många planerade vattenregleringspro-
jekten i länet.106 Den stora mängden vattenregleringsärenden 
innebar en växande arbetsbörda för lappfogdarna, med den 
oönskade konsekvensen att övriga ärenden släpade efter. 
Genom att anställa en extra lappfogde skulle det finnas en 
person att tillgå som kunde gå in och ta över de ordinarie 
sysslorna i distriktet när lappfogden arbetade med vattenre-
gleringsfrågor. Initiativet till den nya tjänsten kom från lapp-
fogde Malmström, som 1959 hade framhållit att de många 

105 F.J.G. Cunningham till W. D. Matthews, 19/9 1952. LAC, RG85, Ser. 
D-1-a, Vol. 1281, File 270-9-1, pt 1; Memorandum av L.B. Post till B.G. 
Sivertz, 29/5 1956. LAC, RG85, Ser. D-1-a, Vol. 1281, File 270-9-1, pt 1. 
106 Jordbruksdepartementet till statskontoret, 16/8 1961, 6/9 1962. HLA, 
LNNA, E I:1b. 
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utredningarna rörande vattenkraftsutbyggnader hade inne-
burit en kraftigt ökande arbetsbörda för lappväsendet. De 
personella resurserna inom myndigheten var inte dimens-
ionerade för att handha dessa tidskrävande uppgifter vid si-
dan av det ordinarie arbetet, med en ökande eftersläpning av 
ärenden som följd. Med tanke på att både antalet ärenden rö-
rande vattenkraftsfrågor liksom ordinarie ärenden förvänta-
des öka kraftigt, var det enligt Malmström nödvändigt att 
lappväsendet i Norrbotten tillfördes en tjänst som biträ-
dande lappfogde. Länsstyrelsen fick dock 1960 avslag på sin 
förfrågan om utökade budgetresurser från jordbruksdepar-
tementet, som menade att dessa frågor kunde hanteras med 
befintliga personalresurser. Efter en förnyad ansökan året 
därpå tillmötesgicks dock kraven genom att särskilda vatten-
regleringsmedel ställdes till länsstyrelsens förfogande och en 
position som extra lappfogde i Norrbotten inrättades och till-
sattes 1961.107 

107 Lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 19/8 1959. 
HLA, LNSA, B I:13; Lappfogde Malmström till länsstyrelsen i 
Norrbotten, 26/7 1960. HLA, LNSA, B I:14; Jordbruksdepartementet till 
statskontoret, 16/8 1961, 6/9 1962. HLA, LNNA, E I:1b; Utdrag av 
protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 21/9 1961, 2/10 
1961. HLA, LNNA, E III:26; Utdrag av protokoll, hållet inför 
länsstyrelsen i Norrbottens län, 26/9 1962. HLA, LNNA, E III:27; 
Riksdagstryck, Propositioner 1960, Kungl. Maj:ts proposition nr 1:11, 
punkt 153; Riksdagstryck, Motioner 1960, Motioner i Andra kammaren, 
nr 288; Riksdagstryck, Propositioner 1961, Kungl. Maj:ts proposition nr 
1:11, punkt 154. 
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 Den som erbjöds tjänsten var Härdelin, som nu arbetade 
som turistintendent, och som därmed kunde göra comeback 
inom lappväsendet, nitton år efter att han lämnat 
myndigheten.108 Det var dock ett påtagligt förändrat 
lappväsende som Härdelin nu återkom till. Den same-
politiska kontexten hade förändrats i grunden. Från att 
under decennier ha varit inriktad på att bevara samerna som 
renskötare och näringen i så oförändrat tillstånd som möjligt, 
hade politiken helt skiftat inriktning under slutet av 1950-
talet. Genom Renutredningens betänkande som presen-
terades 1960, slogs det fast att renskötseln nu skulle betraktas 
och behandlas som vilken annan näring som helst, den skulle 
ge sina utövare samma levnadsstandard som andra yrken 
och det var därför centralt att effektivisera och rationalisera 
näringen. Om renskötarna skulle uppnå samma levnads-
standard som övriga befolkningen behövde de fler 
renar/familj, vilket i förlängningen innebar att många 
familjer skulle tvingas lämna näringen eftersom det inte gick 
att utöka det totala antalet renar.109 Även lappväsendets 
position hade förändrats. Sedan andra världskrigets slut 
hade myndighetens ställning blivit allt mer ifrågasatt, och 
dess verksamhet i högre grad granskad, något som hade 
blivit mer uttalat sedan bildandet av SSR 1950.110 I 
Samefolket111 framfördes t.ex. uttalad kritik mot inrättandet av 

108 Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Norrbottens län, 21/9 
1961. HLA, LNNA, E III:26; Sf 1960:6-7, 88. 
109 Patrik Lantto, Att göra sin stämma hörd: Svenska Samernas Riksförbund, 
samerörelsen och svensk samepolitik 1950–1962, Umeå 2003, s. 146–155. 
110 Ibid, s. 163–182. 
111 År 1961 ändrades namnet på Samefolkets Egen Tidning till endast 
Samefolket. 
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den extra lappfogdetjänsten. Andemeningen i Renutred-
ningens betänkande hade varit att minska myndighetskon-
trollen över de renskötande samerna. Att införa ytterligare 
en lappfogdetjänst skulle helt gå emot detta mål menade tid-
ningen, och det innan förslagen från utredningen ens hade 
presenterats i en proposition. ”Samerna har för övrigt länge 
nog lytt under ett auktoritärt system, som illa passar in i 
svensk demokrati.”112 Även personellt var lappväsendet i 
Norrbotten statt i förändring: två av lappfogdarna som arbe-
tade när Härdelin var lappfogdeassistent, Malmström och 
Kangas, ersattes 1961 respektive 1960 av Per Lithander och 
Börje Pekkari.113 
 Efter en lång tids kontinuitet befann sig myndigheten så-
ledes i en omvälvande omdaningsprocess. I en proposition 
till riksdagen 1962, som baserades på vissa av förslagen från 
Renutredningen, gjordes därför ett försök att officiellt omde-
finiera lappväsendets roll, från att vara styrande och kontrol-
lerande till att vara stöttande och rådgivande. Tjänstetitlarna 
ändrades också, lappfogde blev konsulent eller förste konsu-
lent, lappfogdeassistent blev assistent och lapptillsynings-
man blev instruktör.114 Dessa förändringar blev dock i reali-
teten mest kosmetiska, verksamheten fortsatte i stort sett i 
samma hjulspår de följande åren. Det var nu dock tydligt ut-
talat att lappväsendet betraktades som otidsenligt och starkt 
ifrågasatt, vilket skulle få konsekvenser inom en nära fram-
tid. 

112 Sf 1961:2–3, 42; Se även Sf 1961:10–11, 145–146. 
113 Lantto 2000, s. 428. 
114 Lantto 2003, s. 182–186. 
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 Under sin tid som lappfogdeassistent hade Härdelin ar-
betat med vissa vattenregleringsutredningar, och han kom 
även att delta i vissa sådana arbeten sedan han hade tillträtt 
som lappfogde, som t.ex. rörande den fjärde utbyggnaden av 
Suorva när denna diskuterades under 1960-talet. Främst fick 
han dock träda in och tjänstgöra som lappfogde och därmed 
frigöra de ordinarie tjänsteinnehavarna så att dessa i stället 
kunde arbeta med vattenkraftsfrågor. Han arbetade med en 
rad olika frågor, som t.ex. driftsekonomisk bokföring inom 
renskötseln, rovdjursbekämpning, slaktfrågor och annat.115 
Ett uppdrag torde dock ha haft en särskild betydelse för Här-
delin. År 1965 fick han i uppgift att hålla ett tal och presentera 
samerna för en grupp besökare från Kanada, och han skick-
ade en kopia av talet till den dåvarande ministern med an-
svar för inuiterna, Arthur Laing. I talet pratade Härdelin om 
bakgrunden till de renskötande samernas nomadism, om re-
narnas nyttjande av olika naturområden under olika delar av 
året, samisk traditionell religion, renskötselrätten och 
mycket kort om historiken kring relationen samerna-svenska 

115 Norrbygdens vattendomstols protokoll den 14 juni och utslag den 8 
juli 1940 i ansökningsmål angående tillfällig reglering av sjön Pieske-
jaure (Piskejaure), Arjeplogs socken, Norrbottens län (Ans.D.15/1940). 
HLA, LNSA, E:2; Lappfogde Malmström till länsstyrelsen i Norrbotten, 
5/8 1942. HLA, LNSA, B I:8; Lappfogdarna i Norrbotten till 
Domänstyrelsen, 30/3 1962. HLA, LNÖA, B I:29; PM rörande slakt av 
ren och handel med renkött, av extra konsulent Bengt Härdelin, 27/8 
1962. HLA, LNÖA, B I:29; PM rörande driftsekonomisk bokföring inom 
renskötseln, av extra konsulent Bengt Härdelin, 12/9 1962. HLA, 
LNÖA, B I:29. 
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staten, och försökte hela tiden dra paralleller till liknande ut-
vecklingslinjer i Kanada.116 
 Härdelin var med om en trafikolycka hösten 1967, något 
som bidrog till hans pensionering 1968 när de extra medel 
som finansierade hans tjänst hade förbrukats.117 Den siste av 
de tre lappfogdar som tjänstgjort i Norrbotten under lång tid, 
Erik Hedbäck, avgick samma år som Härdelin, och därmed 
hade persongalleriet inom myndigheten förändrats i grun-
den, lagom till dess att myndighetens framtida öde avgjor-
des. Lappväsendets organisation, ja även myndighetens vara 
eller inte vara, hade under några års tid varit en del av det 
utredningsarbete som bedrevs av 1964 års rennäringssak-
kunniga. I deras betänkande, som kom samma år som Här-
delin gick i pension, föreslogs att lappväsendet som myndig-
het skulle avskaffas, och att dess arbetsuppgifter skulle över-
tas av lantbruksnämnderna i de tre nordligaste länen I utred-
ningen slogs även förändringen i synen på renskötseln fast, 
men samtidigt betonades att näringen fortsatt skulle ha stat-
ligt stöd då renskötarna nu beskrevs som de främsta bärarna 
av samisk kultur.118 Förändringarna genomfördes i samband 
med antagandet av 1971 års rennäringslag, och vid halvårs-
skiftet det året tog eran lappväsendet officiellt slut. 

116 Förste konsulent Bengt Härdelin till Arthur Laing, Minister of 
Northern Affairs and Natural Resources, 27/6 1965. HLA, LNNA, B 
I:33. 
117 Promemoria. Lappväsendets personal enligt nuvarande organi-
sation m.m., av förste konsulent Ejdemo, 29/7 1969. HLA, LNÖA, B I:36. 
118 Se SOU 1968:16. Rennäringen i Sverige, Stockholm 1968. 
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Avslutande reflektioner 

Det var således med en mångfacetterad och brokig karriär 
bakom sig som Härdelin 1968 lämnade lappväsendet. Hans 
två perioder inom myndigheten, 1930- och 1940-tal respek-
tive 1960-tal, representerar på många sätt två ytterligheter i 
myndighetens utveckling, och tydliggör de förändringar 
som den svenska samepolitiken genomgick under denna pe-
riod. Under mellankrigstiden dominerade fortfarande ”Lapp 
ska vara lapp”-politiken, och aktiv styrning nyttjades i syfte 
att försöka tillse att de renskötande samerna utövade sin nä-
ring på ”rätt” sätt, dvs. enligt traditionella metoder och med 
en nomadiserande livsföring. Detta var också den period då 
lappväsendet stod som starkast och hade ett påtagligt infly-
tande på samepolitiken utformning och innehåll, där lapp-
fogdarna, inte minst de i Norrbotten, betraktades som le-
dande auktoriteter i frågor rörande samerna i allmänhet, och 
renskötseln i synnerhet. Samerörelsen, och inte minst dess 
främste ledare under perioden Gustav Park, betraktades som 
motståndare och motarbetades. Härdelin tjänstgjorde som 
lappfogdeassistent under relativt kort period, men hann 
ändå på allvar känna av denna konflikt under den rättegång 
som utspelades några år efter hans avgång. 
 När Härdelin återkom till myndigheten i början av 1960-
talet var det till en starkt förändrad grund för samepolitiken, 
där renskötsel inte längre skulle bevaras oförändrad för att 
skydda samerna som folk utan där den nu skulle betraktas 
som en näring bland andra. Som sådan var det nödvändigt 
att den rationaliserades och moderniserades, att antalet utö-
vare minskades kraftigt så att de som kvarstod skulle få en 
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bättre ekonomisk utkomst. Perioden innebar också stora för-
ändringar för lappväsendet. Myndigheten var allt mer ifrå-
gasatt, inte minst från samiskt håll, och riksdagsbeslutet 1962 
om en ändring av lappväsendets fokus och av tjänstetitlarna 
signalerade också att myndigheten allt mer började betraktas 
som otidsenlig även från centralt håll. När myndigheten for-
mellt avskaffades 1971 och dess arbetsuppgifter övertogs av 
lantbruksnämnderna var detta en närmast logisk slutpunkt 
på den utveckling som inletts under 1950-talet med föränd-
ringen i synen på renskötseln. 
 Härdelins kontakter med Kanada tjänar som en intressant 
jämförelsepunkt, där den kanadensiska urfolkspolitiken ge-
nerellt hade assimilering som mål, men där inuiterna ut-
gjorde ett undantag. I likhet med i Sverige var målet här i 
stället kulturbevarande, och med renskötseln som ett viktigt 
verktyg. Om än det finns många skillnader, är det intressant 
att konstatera att renskötseln så tydligt betraktades som en 
uttalad urfolksnäring som kunde bidra till att skydda de be-
rörda folken från civilisationens skadliga inverkan. 
 Trots att han inte tjänstgjorde så många år inom myndig-
heten, tillhörde Härdelin det gamla garde som under 1960-
talet successivt lämnade sina tjänster. Den stora skillnaden 
var så klart att där hans kollegor hade tjänstgjort under de-
cennier, hade Härdelin endast varit lapptjänsteman under 
två kortare perioder. Förmodligen var det därför lättare för 
Härdelin att hantera de stora förändringar som skedde i 
lappväsendets arbete under efterkrigstiden, eftersom han, 
till skillnad från lappfogdekollegorna, hade kunnat stå vid 
sidan och se på utvecklingen på håll. 
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Göran Wredenberg 1940–2019 in memoriam 

Göran Wredenberg. Foto: Privat. 

Göran Wredenberg, Sundsvall, dotterson till Karl Östman, 
de norrländska sågverkens diktare och förgrundsgestalt 
inom den första generationen av svenska arbetarförfattare, 
har avlidit vid 78 års ålder. Efter realskola påbörjade Göran 
studier på latinlinjen vid Sundsvalls Högre Allmänna Läro-
verk. Favoritämnen var modersmålet: svenska språket och 
litteraturen och svensk skrivning. I likhet med morfadern 
hade han Strindberg som favoritförfattare. Han gjorde en fin 
pennteckning av titanen, som han gav till en annan Strind-
bergsbeundrare i klassen. Göran avbröt emellertid gymnasi-
estudierna redan efter andra ring där han tilldelats klassens 
högsta betyg. Han hade drabbats av en febersjukdom som 

Minnesord
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utvecklades till ett kroniskt lidande och ”som jag därefter 
måst kämpa med varje dag resten av livet” skriver han långt 
senare i ett brev till mig. 
 Karl Östman och hans hustru Hilda fick tre döttrar varav 
två dog i lungtuberkulos. Görans mor Ruth finns med som 
treåring tillsammans med en nyfödd syster på ett familjefoto 
1909 från Nacka på Alnön där Karl Östman arbetade vid såg-
verket. När jag fick detta foto av Göran skrev han att Karl 
Östman på baksidan av originalet skrivit att ”på avbetalning 
tog man symaskin, imperialsäng, två stolar och en klocka” – 
ett stycke sågverkshistoria. Efter storstrejken 1909 flyttade fa-
miljen Östman till Skönvik och en lägenhet i Folkets hus där. 
Ett par år försörjde sig Karl Östman med olika arbeten. En 
tid var han snickare och lintätade timmerhus ända uppe i Vil-
helmina. Efter en vinterkurs på Brunnsviks folkhögskola 
1912–1913 anställdes han som stabbläggare vid Laurents såg-
verk vid Sundsvalls norra stadsgräns. En fallolycka under 
stabbläggningen vid 61 årsålder 1936 tvingade honom att 
upphöra med sågverksarbetet. 
 Görans familjehistoria och hans egen sjukdom gjorde att 
han kom att intressera sig för medicinhistoria ”och skulle för-
modligen ha studerat något med anknytning till idé-veten-
skapshistoria” som han säger i ett brev. Ett oblitt öde gjorde 
emellertid att hans rika begåvning inte fick komma till sin 
fulla rätt. Planerna på ett större verk om Östman kunde inte 
förverkligas. Göran skriver sent i livet till mig: ”Jag hoppas 
dock att jag ska orka slutföra projektet kring Karl Östmans 
liv och verk. Fast ibland misströstar jag verkligen”. 
 Göran Wredenberg genomförde i stället med framgång en 
annan uppgift, nämligen att kommentera Karl Östmans 
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skrifter och vårda den stora samlingen av efterlämnade an-
teckningar och manuskript. I Bonniers litterära magasin 1976 
(85) publicerar han tillsammans med Nils Gärdegård studien 
”Karl Östman som proletärförfattare. Att anpassa verklig-
heten till teorin”. I ett nytryck på Ordfront förlag 1977 av Öst-
mans roman Den breda vägen (1923)119, skriver Göran en efter-
skrift. Övertygande visar han att en arbetarförfattare som 
Östman vid debuten kunde mötas av oförståelse från både 
etablerade författare och förlag. Selma Lagerlöf avrådde ho-
nom från svartmålning och gestaltning av arbetarklassens 
misär med den märkliga motiveringen att medelklassen i 
Sverige nu var så fattig att ”mången nästan med avund be-
traktar en arbetares villkor”. Tilläggas bör dock att Östman 
och hans familj vid ett tillfälle fick pekuniärt stöd av Lager-
löf. En ledande förlagsman som Karl-Otto Bonnier skriver till 
Östman efter att ha läst delar av manuskriptet att det är ”rätt 
intresselöst”. Först efter åtskilliga turer ges det alltså ut på 
Tidens förlag i 3 000 exemplar. 
 Klargörande är också Wredenbergs genomgång av fiktion 
och verklighet i Den breda vägen. Strejkskildringarna har t.ex. 
verklighetsbakgrund. Under storstrejken 1909 ingick Öst-
man i strejkkommittén Vid Nacka sågverk. Följden blev att 
han och hans familj vräktes från bolagskasernen. Två av Öst-
mans bröder svartlistades. Den äldre brodern, August, ut-
vandrade som så många sågverksarbetare i Sundsvallsdi-
striktet till Amerika. Den yngre brodern, Oscar, blev fiskare 
på Alnön. Sin självbiografiska berättarteknik formulerade 
Karl Östman på detta sätt ”Jag vill ej konstruera ihop ovärk-

119 Ett tidigare nytryck hade på Jan Fridegårds initiativ utkommit 1944. 
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liga ting som jag dock vet, att somliga författare göra, och se-
dan kalla detta dikt. Det bjuder emot. Sanningen och det 
värkliga främst”. Göran ser också främst Den breda vägen som 
ett sociologiskt och kulturhistoriskt dokument, en länk i en 
proletär kulturtradition. Högre som författare når Karl Öst-
man, enligt Göran men även enligt litteraturvetare av facket, 
i novellerna som har en intensitet och ett temperament som 
påminner om hans beundrade mästare Strindberg. Två por-
trätt av Strindberg hängde över Östmans skrivbord. 
 Professor Ingeborg Nordin Hennel skildrar i del III av 
Sundsvalls Historia (1997) sekelskiftets Sundsvallsförfattare 
med fokus på Olof Högberg, Ludvig Nordström, Frida 
Stéenhoff och Karl Östman. Göran har vid avsnittet om den 
sistnämnde utgjort en viktig kunskapskälla. Han informerar 
om Östmans levnad, om innehållet i hans bibliotek och lånar 
ut hans stora anteckningshäfte. Som självskriven styrelsele-
damot i det 2002 bildade Karl Östman-sällskapet tog Göran 
flera initiativ för att sprida kännedom om Östmans författar-
skap. 
 Göran Wredenbergs brev till mig är långa och vackert 
skrivna, mestadels med reservoarpenna. Med Karl Östmans 
ännu levande vänner hade han länge brevkontakt. Ture Ner-
man, som 1909 blev redaktör för Nya samhället i Sundsvall 
och var nära vän till Östman, var en brevkontakt under hela 
1960-talet ända till dennes död 1969. Göran besökte också 
några gånger Nerman i hemmet på Pontonjärgatan i Stock-
holm. I sin memoarbok Allt var rött. Minne och redovisning 
(1950) skriver Nerman mycket erkännsamt om Östman som 
”inte fått den uppskattning han förtjänar”. 
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 Karl Östman föddes på ett kronotorp i Nätra, Ångerman-
land där fadern var båtsman, snickare och pråmbyggare. Gö-
ran skaffar sig själv ett torp i Ångermanland men då i Bjärtrå. 
Där kunde han få den ro och avskildhet han ibland behövde. 
Här lyssnar han till Vivaldi och kan studera fågellivet som 
den fågelkännare han är. I Fåglar i Medelpad (nr 1, 2009) skri-
ver han en stor artikel betitlad ”Mytens fågel”. Den ger en 
lärd exposé över hur korpen beskrivits i Bibeln, under anti-
ken och medeltiden. 
  Göran var sällsynt beläst inom litteratur och historia, 
men även inom många andra områden. Han kunde sitta i 
timmar på Sundsvalls stadsbibliotek i Kulturmagasinet vid 
hamnen och läsa. Främst kommer han att minnas som en pi-
etetsfull och kunnig förvaltare av arvet efter Karl Östman, 
vår enligt Ivar Lo Johansson ende genuine arbetarförfattare. 
Med Göran Wredenberg har den främste kännaren av Karl 
Östmans liv och författarskap gått ur tiden. Det är en stor för-
lust för forskningen om den svenska arbetarlitteraturens ge-
nombrott. 

Lars-Göran Tedebrand 
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Margareta Grafström. Foto: Gunnar Stattin/Tidningen Ångermanland. 

Johan Nordlander-sällskapets mångåriga medlem och pris-
tagare Margareta Grafström avled den 26 augusti 2018, i sitt 
nittiofemte levnadsår. Hon föddes som prästdotter i Kiruna 
och växte upp på prästgården i Jukkasjärvi. 
 Margareta var en hängiven hembygdsforskare och pro-
ducerade under sin livstid åtskilliga böcker, skrifter, artiklar, 
berättelser, teckningar m.m. om lokalhistoria och släktforsk-
ning. Hon höll kurser, studiecirklar och utbildningar och fick 
stor användning av den pedagogiska utbildning på småsko-
leseminariet i Härnösand hon erhållit i sin ungdom. Efter att 
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ha ägnat tio år åt sitt yrke som småskollärare tog lokalhisto-
ria och hembygdsforskning helt över, till stor nytta och 
glädje för alla med intresse för händelser och företeelser i 
gångna tiders Ångermanland. 
 Margareta vurmade speciellt för att sprida kunskap om 
det textila kulturarvet och fick möjlighet att genomföra upp-
byggnaden av Säbrå hembygdsförenings stora samling av 
klädesplagg från 1850-talet fram till våra dagar. Hon gav ut 
skrifter om linodling och linberedning, bandvävning och 
mönster, klädedräkter och smycken m.m. Tillsammans med 
Tyko Lundkvist skrev hon Boken om Säbrå: kommunens och 
socknarnas historia (1971). Hon gav ut Handskrifter med kultur-
historia. Lär dig läsa och förstå (1989), illustrerad med hennes 
teckningar. Träsnideri, fiske, personhistoria, lekar, seder och 
bruk – inget var henne främmande att berätta om och doku-
mentera. 
 Bland hennes artiklar i Oknytt kan speciellt nämnas Från 
fästning till bröllop i 1700-talets Säbrå (nr 3–4/2000). Omslaget 
till Oknytt pryds av hennes teckning av en vacker brud med 
tung brudkrona. Hon har signerat teckningen med ”Vilma -
01” – hon var nämligen döpt till Vilma Margareta. Artikeln 
bygger på hennes C-uppsats i etnologi från 1983 med profes-
sor Phebe Fjellström som handledare. Hennes källa är i hu-
vudsak den 160-sidiga räkenskapsbok i folioformat som för-
des av bonden, riksdagsmannen, nämndemannen och gäst-
givaren Christoffer Hansson Bure i Säbrå. Det sägs vara 
denna räkenskapsbok som på allvar tände hennes redan 
väckta intresse för lokalhistoria. Förutom i Oknytt har hennes 
artiklar publicerats i Bäfvernytt, Härnösands släktforskares 
medlemstidning, samt i skriftserier och årsböcker utgivna av 
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Ångermanlands hemslöjdsförening, Säbrå hembygdsför-
ening, Norra Ångermanlands hembygdsforskare, Janne 
Vängman-sällskapet med flera. 
 Margareta Grafström belönades med Johan Nordlander-
sällskapets kulturpris 1990, andra gången detta pris utdela-
des. Sällskapet publicerade 2001 hennes bok Biskopsdottern 
som inte ville gifta sig som nummer 22 i Sällskapets skriftserie, 
och ett tecken på att den blev väl mottagen är att den är slut-
såld. 
 En spännande avslutning på hennes produktiva tid med 
teckningar och illustrationer var den utställning i Wien som 
genomfördes våren 2017, med Margareta själv på plats, 94 år 
gammal. 
 I sin forskning förenade hon på ett framgångsrikt sätt så-
dana uppgifter som utvunnits ur äldre källor med uppgifter 
som bevarats i muntliga traditioner, både sådant hon själv 
upptecknat och sådant som hon återfunnit i folkminnesarkiv. 
I detta hänseende arbetade hon helt uppenbart i Johan Nord-
landers efterföljd.  
 Hennes omvittnade goda förmåga att dela med sig av sina 
gedigna kunskaper förstärktes av hennes glada och positiva 
personlighet. Den som träffat Margareta Grafström glömde 
henne aldrig. 

Carina Strömberg 
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Magdalena Hellquist 1925–2018 in memoriam 

Fil.dr Magdalena Hellquist har avlidit i en ålder av 93 år. 
Hon sörjs närmast av en dotter och två söner. 
 Magdalena Hellquist verkade från 1972 vid stiftsbiblio-
teket i Västerås, där hon bland annat arbetade med utgivning 
av lokalhistoriskt intressanta handskrifter såsom prosten Jo-
han Fredric Muncktells omfångsrika dagbok som omfattar 
åren 1814–1829. Utgåvan fördelar sig på tre volymer – sam-
manlagt över 1 200 sidor – och utgör en ytterst rik kunskaps-
källa för den som intresserar sig för den tidens sociala liv i 
trakterna utanför Västerås. 
 Det var också handskrifter som var i fokus för doktorsav-
handlingen i ämnet nordiska språk som hon försvarade 1978 
vid Stockholms universitet; i avhandlingen belyser hon 
handskrifter som kan tänkas ligga till grund för trycket av 
Carl Michael Bellmans Fredmans epistlar 1790.  
 År 1982 tillträdde Magdalena Hellquist en tjänst som ar-
kivarie vid dåvarande Dialekt-, ortnamns- och folkminnesar-
kivet i Umeå (DAUM), och för många av Oknytts läsare är 
det nog huvudsakligen via de alster där norrländska käll-
material står i fokus som Magdalena Hellquist blivit känd.  
 Här bör särskilt nämnas Abraham Abrahamsson Hülphers 
och folkmålen i Westerbotten. Ett bidrag till dialektstudiets historia 
(1984) och boken Bättre grå kaka än ingen smaka. Ordspråk och 
talesätt i Övre Norrland (1986, ny upplaga 1995). Den sist-
nämnda innehåller hela 1 484 artiklar i vilka dialektala ord-
språk och andra talesätt som upptecknats i övre Norrland 
finns noterade och i vissa fall förklarade. Det rika materialet 
har hon hämtat från DAUM:s dialektordsamling samt gjort 
egna uppteckningar i bland annat Norsjö. 



- 97 - 

 Efter några år som arkivarie vid dåvarande Dialekt- och 
folkminnesarkivet i Uppsala (DFU) gick Magdalena 
Hellquist i pension 1991, men hon fortsatte dock därefter sin 
vetenskapliga och populärvetenskapliga författargärning.  
 Magdalena Hellquist var en produktiv forskare och hon 
tillgängliggjorde flera viktiga källmaterial som andra fors-
kare sedan kunnat bygga vidare på. Hon var dessutom skick-
lig på att nå ut till en bredare läsekrets, vilket inte minst illu-
streras av boken Göra en pudel och sova räv. Zoologiskt ABC 
(2005) och Bevingat. Från Adam & Eva till Oväntat (2000) som 
sedan den först publicerades utkommit i tre nya utgåvor 
(senast 2007).  

Daniel Andersson 
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Magnus Västerbro. Svälten. 
Hungeråren som formade Sverige. 
Albert Bonniers Förlag. Stock-
holm 2018. 

Hungersnöd, svält och naturkata-
strofer har varit människans följe-
slagare. Enligt en färsk FN-rap-
port stod minst 113 miljoner män-
niskor, främst i Afrika, på randen 
till svält 2018. Förutom krigs-
drabbade Afghanistan, Syrien 
och Jemen rör det sig om fem af-
rikanska länder. Ca 72 miljoner 
människor i de åtta länderna var 
förra året i akut nödhjälp enligt 
FN:s livsmedels- och jordbruks-
organisation. 
 Även Sverige var i ganska sen 
tid hemsökt av hunger och svält. 
Missväxten och hungersnöden 
1867–1869 är en av de värsta na-
turkatastrofer som drabbat lan-
det. Två år med felslagna skördar 
följdes av total missväxt under 
”Storsvagåret” 1867. Människor 
svalt, for illa och dog. Om detta 
inte alltför avlägsna Sverige be-
rättar författaren och journalisten 
Magnus Västerbro i boken Sväl-
ten. Hungeråren som formade Sve-
rige (2018). Den belönades med 
Augustpriset 2018 i fackbokklas-
sen i konkurrens med författaren 
och Expressen-journalisten Jens 

Liljestrands monumentala 700-si-
diga biografi över Vilhelm Mo-
berg Mannen i skogen. En biografi 
över Vilhelm Moberg (2018). Dagens 
Nyheters kultursida höll Lil-
jestrand som favorit och skrev da-
gen efter tillkännagivandet av 
priset att ”fel bok fick Augustpri-
set”. Kultursidan gav dock Väs-
terbro plåster för denna kommen-
tar genom att anställa honom 
som historisk månadskrönikör. 
 Västerbro har inte, som han 
själv säger, bedrivit någon egen 
mer omfattande historieveten-
skaplig forskning, något som 
skulle ha varit ogörligt med tanke 
på de endast två år som han av-
satt åt författandet. De kända do-
kumentärfilmarna Olle Häger 
och Hans Villius gjorde 1977 ett 
tv-program Ett satans år följt av en 
bok 1978 med samma namn till-
sammans med Carl Torell. Såväl 
film som bok lägger fokus på året 
1867 och svälten i Norrland och 
utgör viktiga källor för Västerbro. 
Det kan inskjutas att både Häger 
och Villius tilldelades professors 
namn av regeringen. Användbar 
för Västerbro har också Uppsala- 
och senare Linköpingshistorikern 
professor Marie Clark Nelsons 
doktorsavhandling Bitter Bread. 
The Famine in Norrbotten 1867-

Recensioner
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1868 (1988) varit. Lokala och cen-
trala rapporter om svältåren lik-
som tidningar som Fäderneslandet 
och etnografiskt material har 
också utnyttjats av Västerbro. 
Släkt- och hembygdsforskare i 
Vilhelmina med motorn f. lands-
arkivarien Carina Strömberg i 
spetsen har kunnat ge tips om lo-
kala källor. 
 Innan Västerbro går in på de 
tre nödåren 1867–1869 av honom 
betecknade som Det kalla året, Det 
torra året resp. Det svåra året ger 
han en konturskiss av det dåtida 
Sverige. Ca 80 % av befolkningen 
bodde på landsbygden där fattig-
domen och proletariseringen var 
utbredd. De besuttna och välbär-
gade bönderna på egna hemman 
hade försatts i minoritet på grund 
av en långtgående hemmans-
klyvning som lett till ett mycket 
stort antal ägare av små jordbruk 
och torp men också till helt jord-
lösa grupper. Nästan hela folkök-
ningen sedan 1800 föll på torpare, 
backstugusittare och inhyses-
hjon. Det var grupper som i hög 
grad var utsatta vid kriser i livs-
medelsförsörjningen.
 Västerbro är kritisk till ruckla-
ren och pigtjusaren kung Karl XV 
och hans många nyckfulla hug-
skott. Kungens eftermäle bör 
kanske ändå inte målas i alltför 

dystra färger. Sverige var inga-
lunda någon nattväktarstat under 
vare sig Karl XV eller före-
gångaren på tronen Oscar I. Peri-
oden 1856–1866 var en högkon-
junktur för liberala reformer. 
Ogift kvinna kunde bli myndig 
vid 25 års ålder, husagan avskaf-
fades utom för minderåriga, lik-
som spöstraff och kyrkoplikt. 
Konventikelplakatet från 1726 
som förbjöd bönemöten, som inte 
var i kyrkans regi, mildrades 1858 
och avskaffades helt tio år senare. 
Kommunallagarna 1862 gav röst-
rätt åt kvinnor med egen debetse-
del.  
 Som Uppsalahistorikerna Hå-
kan Berggren (far till den produk-
tive historikern Henrik Berggren) 
och Göran B. Nilsson visar i sin 
bok Liberal socialpolitik 1853–1884 
(1965) så kom den ekonomiska 
liberalismen efter engelska före-
bilder att kompletteras med soci-
alpolitiska åtgärder från sam-
hällets sida under Oscar I och 
Karl XV. Det är därför oegentligt 
när Västerbro skriver att back-
stugusittare och fattighjon, som 
inte kunde klara sig själva, ”inte 
kunde förvänta sig någon barm-
härtighet”. Socknar och från 1862 
kommuner hade enligt lag skyl-
dighet att sörja för fattiga med 
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hemortsrätt enligt fattigvårdsför-
ordningen 1847 och förordningar 
om fattigvårdsstyrelser 1853 och 
1871. 
 Sommaren och hösten 1866 
hade varit ovanligt kalla och 
istäcket i norra Atlanten och Bot-
tenviken var extremt tjockt under 
den kommande vintern. Det be-
rättas att vargarna dök upp i byg-
derna som de inte gjort i manna-
minne. Våren 1867 blev sen och 
kall, närmast arktisk. I mitten av 
maj var det nästan tolv grader 
kallt i Uppsala då vårsådden re-
dan var avklarad i Uppland. Vid 
midsommartid låg det drivor av 
snö i Lövånger. Potatisblasten 
stod svart och det i Norrland 
livsviktiga kornet hängde ”med 
spirorna mot jorden”. Klimatfors-
kare menar att en sådan katastrof 
i norra Sverige bara inträffar en 
gång på tusen år. 
 Skördeutfallet var allra sämst 
i Västerbotten. I jämförelse med 
1866 minskade antalet tunnor 
korn från 85 000 till 26 000. Pota-
tisen minskade från 76 000 till 
39 000 tunnor. Hemmansägaren 
August Brännström i Frostkåge 
norr om Skellefteå antecknade i 
sin dagbok att inte ens en av 
hundra bönder har säd över för 
utsädet nästa år. Det talades om 
den yttersta domen. Nödmaten 

kom på bordet. Man samlade och 
åt bär, gräs och löv. Svamp åt 
man ogärna på den här tiden. 
Mjölet blandades ut med bark, la-
var och mossor. I Norrbotten be-
skrevs 1867 som ”Lavåret”. Hjärt-
skärande är hur man på gården 
Sjöland i Vilhelmina skar kohud i 
småbitar och stekte dem. Gamla 
slitna kängor hamnade till slut i 
stekpannan. 
 Landshövdingen i Västerbot-
ten 1864–1872 Victor Almquist, 
brorson till biskopen i Härnösand 
1812–1830 Eric Abraham Al-
mquist och halvbror till Carl Jo-
nas Love Almqvist, reagerade 
ganska snabbt på skördekatastro-
fen i länet. Han sammanställde 
skörderapporter från kronofog-
darna och gick in med en skri-
velse till regeringen med begäran 
om lån. 180 000 riksdaler för in-
köp av spannmål, dock endast till 
dem som själva kan lämna bor-
gen, skulle beviljas. Lånet skulle 
återbetalas senast 1872. 
 Men det finns också exempel 
på att enskilda kommuner vidtog 
kraftfulla åtgärder. I recensentens 
hemsocken Selånger strax väster 
om Sundsvall ålade kommunal-
stämman redan den 22 september 
1867, alltså så snart som skördesi-
tuationen hunnit överblickas, 
”kommunalnämndens ledamöter 
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att inom varje rote låta anteckna 
det antal tunnor spannmål som 
varje hushåll ansåg sig behöva 
under den instundande vintern”. 
Stämmans ordförande kyrko-
herde Johan Hellman fick i upp-
drag att hos styrelserna för 
Sundsvallsbankerna hemställa 
om ett lån på 10 000 riksdaler och 
att telegrafiskt förhöra sig om 
spannmålspriser hos handlare i 
södra Sverige. Låneansökning-
arna bifölls och kommunen fick 
det sökta lånet. Spannmål kunde 
inköpas till sockenborna trans-
porterad med segelfartyg från 
Stockholm till Sundsvall redan 
innan en statlig spannmålsleve-
rans mottogs i början av 1868. 
Dödstalen i Selånger steg inte hel-
ler under hungeråren, medan åtta 
personer bara i den lilla byn Tvär-
tjärn norr om Burträsk dog 1867–
1869. Enstaka berättelser om 
människor som hittats döda med 
gräs i munnen spreds. Västerbro 
refererar också på ett intressant 
sätt till judiska forskare i Warsza-
was getto, som visade att få getto-
invånare dog av utpräglad svält, 
men väl av följdsjukdomar som 
lunginflammation, tyfus och tu-
berkulos på grund av minskad 
motståndskraft när kroppen blev 
utmärglad. 

 Den 17 oktober 1867 skrev ti-
dens ledande dagstidning The Ti-
mes of London om män och kvin-
nor ”som håller på att dö av brist 
på bröd” i ”Norland”. Från olika 
länder i Europa och från Amerika 
samlades i dagens penningvärde 
in omkring 200 miljoner kronor 
till det svältande Sverige förutom 
direkta spannmålsleveranser.  
 Kommittéer bildades på olika 
håll för att organisera hjälpen. 
Bland enskilda donatorer märks 
den världsberömda svenska 
sångerskan Jenny Lind bosatt i 
London och propellerns uppfin-
nare, den svenske ingenjören 
John Ericsson i New York, som 
skickade en växel på motsva-
rande 20 000 kronor i dag. Om det 
behövdes mer kunde samma 
summa dras en gång till ”payable 
at sight” skriver han.  
 Det blev en kamp mot 
klockan för fartygsbefälhavarna 
innan isen lade sig i Bottenviken. 
Nödprovianten, bland annat 
”Ryssrågen” från handlare i 
Sankt Petersburg och som odlats i 
Ukraina och på Krim, kom dock 
inte alltid fram till de nödlidande. 
Rykten gick att handlare hamst-
rade i väntan på högre priser och 
att distributörer undanhöll för-
sändelser förebärande att de bli-
vit otjänliga som föda under 
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transporten. Allvarliga incidenter 
inträffade. Den 13 november 
vandrade ett 30-tal män från 
Ostvik och Östanbäck mot Skell-
efteå utrustade med yxor och liar, 
möjligen också med gevär. Stads-
fiskalen C. G. Svedberg kallade in 
beväpnade män från Skarpskyt-
terörelsen och lät ställa upp en 
kanon framför Stadskällaren. 
Svedberg sköt varningsskott, och 
först efter högljudda diskussioner 
begav sig ”upprorsfolket” vid 
tvåtiden på natten hem igen. 
 Medan Norrland sakta åter-
hämtade sig var det södra Sverige 
som fick lida under det torra året 
1868. Redan i slutet av maj var det 
25 grader varmt. Värmen fort-
satte sedan hela sommaren och 
regnet uteblev ända till långt in i 
augusti. Skogsbränder blossade 
upp. Residensstaden Växjö var 
hotad. Klimatet liknade det Sve-
rige hade sommaren 2018 – fast 
ännu hetare och torrare. På sen-
sommaren drabbades fler männi-
skor av svält än året innan. Tig-
gare drog fram på vägarna. De 
skymtar i Vilhelm Mobergs bon-
deromaner. I motsats till 1867 
ökade också brottsligheten, stöl-
derna tredubblades. ”Ryssrågen” 
från ryska handlare gjorde åter 
entré och lossades på enskilda 
initiativ i Kalmar, Oskarshamn, 

Västerås och Stockholm, som nu 
på allvar fick känna på livsme-
delsbristen med social oro, 
påspädd av den samhällskritiska 
Fäderneslandet, som följd. 
 Nöden fortsatte under halva 
det svåra året 1869 med fortsatt 
tiggeri och stölder. Men som Väs-
terbro skriver kulminerade och 
vände nödåren på sensommaren. 
Skörden blev riklig, för dem som 
haft utsäde att tillgå, och många 
fick för första gången på länge äta 
sig mätta. 
 Sveriges befolkning mins-
kade både 1868 och 1869. Att folk-
mängden minskade två år i rad 
hade inte hänt sedan Tabellverket 
inrättades 1749. Överdödligheten 
spelade en viss roll för folkminsk-
ningen. Men främst förklaras den 
av den starka emigrationen till 
USA. År 1866 hade endast drygt 
4 000 personer utvandrat men 
1868 och 1869 drygt 21 000 re-
spektive 32 000 personer. Ut-
vandrarna var få från Norrland. 
Flertalet kom från Småland och 
Värmland. Antalet födda barn 
minskade också under nödåren. 
Västerbro förklarar det med att 
sexlusten avtog under de svåra 
åren. Det kan den mycket väl ha 
gjort men mer avgörande var, 
som framgår av SCB:s statistik, 
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att äktenskapsbildningen (gifter-
målsfrekvensen) sjönk, som den 
alltid gör i dåliga tider. 
  Svenska historiker lyfter ty-
värr sällan blicken utomlands och 
gör internationella jämförelser. 
Hur unika var svältåren i Sverige 
1867–1869? Märkligt nog skriver 
Västerbro ingenting om den 
största hungerkatastrof som 
drabbade Europa under 1800-ta-
let, nämligen den på Irland 1847 
och de följande åren. Potatispes-
ten slog till på ön 1845–1852. En 
miljon människor dog av svält 
och sjukdomar och en miljon ut-
vandrade till Amerika. Öns be-
folkning minskade från 8,2 miljo-
ner till 4,4 miljoner. Republiken 
Irland och det brittiska Nordir-
land har tillsammans i dag inte på 
långt när nått upp i 1847 års be-
folkningstal. Pär Lodins Svart po-
tatis. Den stora svälten. Irland 
1845–50 (2015) är en pendang till 
Västerbros bok men nämns inte. 
Västerbro kunde också ha upp-
märksammat hungersnöden i 
norra Finland under finska inbör-
deskriget 1918 skildrad i en arti-
kelserie i Svenska Dagbladet (1918) 
av den legendariska journalisten 
Ester Blenda Nordström. 
 I väntan på ett önskvärt kom-
mande tvärvetenskapligt projekt 
om svältåren i Sverige 1867–1869 

inkluderande svältåren 1670, på 
1690-talet och 1772–1773, påmin-
ner Magnus Västerbro oss i sin 
bok om naturens nyckfulla grepp 
om människornas basförsörjning 
bara 3–4 generationer tillbaka. 
Västerbro är en god berättare och 
popularisator som skriver syn-
punktsrikt och med känsla och 
engagemang. En beklaglig brist i 
hans bok är dock den totala från-
varon av illustrationer. Fotokons-
ten var ingalunda ny på 1860-ta-
let. Det finns till och med ett foto-
grafi av Erik Gustaf Geijer från 
dödsåret 1847. Den alldeles på-
tagliga styrkan i Hägers och Vil-
lius tv-film och efterföljande bok 
är fotografierna av människor 
och miljöer under nödåren lik-
som foton av telegram om hjälp 
till regeringen med mera.  
 Undertiteln till Västerbros 
bok, Hungeråren som formade Sve-
rige, är mindre väl vald och har 
också ifrågasatts av en annan re-
censent, professor Harald Run-
blom i tidskriften Bulletinen 
(2019:1). Hungeråren 1867–1869 
var förvisso en katastrof men, 
med all respekt för de drabbade, 
de formade inte Sverige. Vad som 
på sikt formade dagens Sverige 
var ståndsriksdagens avskaf-
fande 1865, som bröt adelns 700-
åriga maktställning och ökade 
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böndernas inflytande, Frödings 
”riksdagsbönnra”. Vägen mot de-
mokratins genombrott drygt 50 
år senare var beträdd. Järnvägs-
nätet byggdes ut och började 
knyta samman landets olika de-
lar. En gemensam klocktid inför-

des. Verkstads- och sågverksin-
dustrin expanderade och inflytt-
ningen till städerna sköt fart. Det 
var detta som lade grunden till 
det moderna Sverige. 

Lars-Göran Tedebrand 
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Mats Rolén. En man steg på tåget. 
Grosshandlare Erik Olof Sundin i 
Stavre. Jengel Förlag AB. Öster-
sund 2017. 

Stavre by ligger i sydöstra Jämt-
land vid den stora stråkväg som 
alltid har förbundit landskapet 
med sydligare och även kustliga 
trakter. Mats Rolén, med stark 
anknytning till byn, har i sin bok 
presenterat dess mest framträ-
dande person, Erik Olof Sundin, 
som genom trävaruhandel lade 
grund för en god ekonomi och se-
dan genom fastighets- och aktie-
affärer utvecklade denna till en 
formidabel förmögenhet. Ingen 
kunde hellre vara mera lämpad 
att genomföra denna redogörelse 
än Rolén, som redan 1979 lade 
fram sin doktorsavhandling i 
skogliga frågor. Han har dessu-
tom svarat för den omfattande 
femte delen av Jämtland och Härje-
dalens historia (omfattande åren 
1880–1980; utg. 1990). Den här re-
censerade bokens titel symbolise-
rar skogsindustrins tilltagande 
framfart från 1800-talets mitt, och 
som kan sägas sammanfalla med 
järnvägens intåg i Jämtland. Erik 
Olof Sundin såg till att bli införli-
vad med dessa företeelser.
 Erik Olof Olofsson (senare 

Sundin) var sprungen ur allmo-
gens led, född 1849 som son till en 
relativt välmående bonde i Stavre 
nr 1. En syster som var tretton år 
äldre var den som efter giftermål 
utsågs att överta hemgården, och 
det framstod därför som mer eller 
mindre självklart att ende sonen 
Erik Olof skulle kostas på och 
trampa studievägen. Detta var 
dock inte hans melodi – ett par 
terminer i läroverk var vad han 
stod ut med. Under den tiden 
hann han i alla fall anta nytt efter-
namn, Sundin, enligt uppgift på 
någon lärares inrådan. Saknade 
lärosatser ersattes med ”smart-
ness” och väl utvecklat sinne för 
affärer, och han insåg snart att 
pengar kan göra pengar. Som 
tonåring blev Erik Olof också an-
litad som forkörare, och de kon-
takter han då gjorde lär ha med-
verkat till att utveckla hans sinne 
för affärer. Erik Olof Sundin var 
alltså bondson, men i och med att 
han i ekonomiskt avseende blev 
alltmer framgångsrik, kom han 
att efter hand fjärma sig från all-
mogen. Han hamnade således 
tämligen automatiskt eller ound-
vikligt i en högre ståndsmiljö. 
 I samband med giftermål 1871 
med likaledes välbärgade Ingrid 
Eriksdotter från Bräcke, inköpte 
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Erik Olof och hustrun ett hem-
man under nr 2 i Stavre. Där lät 
de uppföra en ståndsmässig 
byggnad, en av tre sådana som de 
kom att anlägga i byn. Gården 
blev kallad Sundins östra, och ef-
ter att under årens lopp ha blivit 
föremål för flera köp och sälj, 
återkom den 1911 till familjen 
Sundin, där den så småningom 
blev sonen Hermans egendom. 
Hans son Herbert sålde 2010 går-
den till sitt kusinbarn Olof Sun-
din i Växjö som i sin tur sålde till 
en familj Åström. Undertecknad 
hade omkring 2012–2013 tillfälle 
att närvara under en stor auktion 
då gårdshusen tömdes.  
 I äktenskapet fick paret Sun-
din fyra söner: Emanuel (Manne), 
Eric, Nils och Herman. Någon 
dotter fick de aldrig, men foster-
dottern Sally Pettersson kom se-
dan att ersätta denna brist. 
 Ganska tidigt började Erik 
Olof i en något vidare utsträck-
ning ägna sig åt fastighetsaffärer, 
men intresset för skog låg länge i 
framkant. Tillsammans med 
Skönviks förvaltare L. A. Flygt 
och Johan Lindberg köpte han re-
dan 1874 den stora egendomen 
Säter i Rödön. Lindberg tillhörde 
grosshandlare Nils Olof Näs fa-
miljeklan, och med denna hade 
Sundin nära relationer; det hände 

att han i flera transaktioner lie-
rade sig med dess medlemmar. 
 Vissa privata skogsintressen-
ter låg i harnesk mot de stora bo-
lagen, men Erik Olof Sundin före-
faller ha haft bra samarbete med 
dess företrädare. I Stavre etable-
rade sig också Skönviks bolag, 
delvis med bistånd av Erik Olof. 
Det var länge fritt fram att för-
värva avverkningsrätter på 50 års 
tid, liksom att även inköpa hem-
man med skogstillgångar. Var-
ningar från vissa håll för negativa 
konsekvenser förklingade 
ohörda. I sitt historieverk 1990 
har Rolén bl.a. omnämnt William 
Farup, brukspatron i Ljusnedal 
och riksdagsman från 1870-talet. 
Denne motionerade oavlåtligt om 
begränsad avverkningstid och 
om beskattning av avverkad skog 
där den var tagen. Dessutom pro-
pagerade han för privat ägande. 
Farup rönte dock som norrman 
motstånd i tider då unionen dis-
kuterades men lyckades till slut 
få avverkningskontrakt begrän-
sade till 20 år, något som då hade 
till följd att köp av hemman i stäl-
let kom att öka. Den s.k. Norr-
landskommittén kom slutligen 
fram till förbud för bolagens 
hemmansköp, en lag som antogs 
1906 men som förstås kunde 
kringgås med hjälp av bulvaner. 
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En skogsaccislag rörande beskatt-
ning antogs 1909. 
 Omkring 1889 blev Erik Olofs 
familj trots allt ägare till hans 
hemgård, där de då anlade den 
magnifika Sundinsgården. Den 
blev med sitt omfång och sin 
tyskinfluerade park onekligen en 
för byn karaktärsfrämmande 
skapelse. Sonen Eric fick överta 
gården 1901, och 1905 var det 
dennes tur att bilda familj. Han 
ansågs nu få disponera gården i 
fred, varför en tomt avstyckades 
där fader och moder en tredje 
gång kom att anlägga en präktig 
byggnad, och som fortsättnings-
vis blev kallad Ingridslund. Bygg-
naden uppfördes 1904–1905 och 
blev Erik Olofs och Ingrids fasta 
hemvist för deras återstående liv, 
som för Ingrid fick sitt avslut 1926 
och för Erik Olof 1930. 
 Erik Olof och Ingrid hade un-
der åren 1895–1902 varit bofasta i 
Stockholm, och anledning därtill 
var troligen Erik Olofs intensiva 
affärsverksamhet samt att sö-
nerna lättare kunde studera. 
Hans omfattande aktiehandel 
ledde några år senare, närmare 
bestämt 1909, till att han invaldes 
i styrelsen för Sundsvalls Han-
delsbanks Stockholmskontor. För 
detta krävdes att han vistades i 
Stockholm några månader per år. 

Han kunde nu kalla sig bankdi-
rektör. Uppdraget räckte till 1927 
då han avsade sig detta. 
 I Storstockholm blev Erik Olof 
ägare till hyresfastigheter, åt-
minstone tidvis, och han förvär-
vade även villor i Stockholms 
skärgård. Faktiskt blev han även 
slottsherre. Tillsammans med 
kompanjonen och vännen N. O. 
Näs och dennes systerson N. A. 
Forsgren köpte han nämligen 
1896 Kaggeholms slott på Mä-
laröarna. Nils Olof Näs var i lik-
het med Sundin en i affärer slipad 
herre, som i motsats till många 
skogsintressenter också undgick 
fallrep och konkursspöke. Det in-
köpta slottet såldes ganska omgå-
ende med förtjänst. Med N. A. 
Forsgren engagerade Erik Olof 
sig också i det kemisk-tekniska 
företaget Röda Korset, men det 
synes ha varit en affär som i eko-
nomiskt avseende inte var helt 
lyckosam. 
 Ännu en större fastighet ham-
nade i familjens innehav, en del 
av Brogärde gods beläget vid 
Järna i Södertälje kommun. Den 
införskaffades 1902 och förblev i 
familjens ägo till 1920-talets slut. 
Ägandet av Brogärde innebar 
dock oavlåtliga och svårbemäst-
rade problem, som torde ha prö-
vat Erik Olofs tålamod. Tvister 
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och återkommande lagfarts-
krångel uppstod genom den 
tidigare ägarens kvarboende och 
krav på återköp. Riksdagsman A. 
O. Frändén i Kälarne hjälpte här 
Sundin som en sorts bulvanägare 
av Brogärde, och där insatte Erik 
Olof också sitt problembarn Nils 
som förvaltare, men inte oväntat 
utan framgång. Gården kunde 
dock brukas för Erik Olofs och Er-
ics stora hästintresse. Där drev de 
nämligen stuteri. Erik Olof hade 
alltid bedrivit en omfattande 
hästhandel som före bilismens 
genombrott var tämligen själv-
klar. Den förde även in på trav-
sport där både far och son på flera 
travbanor inhästade betydande 
framgångar. Inrättande av totali-
sator var ett annat intresse som 
fick stöd från flera hästägare och 
även av länets riksdagsmän, och 
ambitionerna ledde slutligen till 
framgång. I trakten av Järna ägde 
Erik Olof 1917–1919 flera fastig-
heter, t.ex. gårdarna Helleby, 
Kjulsta och Sund. Dessa såldes 
dock efter kort tids innehav. En 
gård Skilby i Hölö inköptes 
också. Sundin var med andra ord 
en ytterst flitig köpare av olika 
slags fastigheter. De flesta sanno-
likt införskaffade på spekulation. 
 Skogsindustrins intressenter 
vidgade sina vyer och sökte sig 

efter hand till nya marknader. 
Finland och även Ryssland ham-
nade i blickpunkt under 1800-ta-
lets senare del. Flera företagare 
från såväl Jämtland som från Väs-
ternorrland sökte sig t.ex. till 
Kolahalvön där ett sågverk 
Kovda etablerades. Erik Olof 
Sundin engagerade sig och gick 
in med stort kapital i denna rö-
relse. Sådant hade han i rikt mått, 
men han var i regel välbalanserad 
och försiktig med att lägga alltför 
många ägg i en korg, medan där-
emot andra var alltför riskbe-
nägna. Emellertid uppstod det 
kris när bolsjevikerna började ta 
överhand i Ryssland 1917–1918, 
och då turbulensen sedan utmyn-
nade i ett flerårigt inbördeskrig. 
Sovjetstaten med sina många-
handa tillhörande problem var 
nu i vardande, och sedan den bli-
vit rådande lade den helt sonika 
beslag på alla utländska företag 
och förstatligade dessa. Många 
svenska investerare stod som för-
lorare, och för flera slutade pro-
cessen med ruin. Även Erik Olof 
Sundin konstaterade med förar-
gelse stor förlust, men yttrade 
samtidigt självmedvetet: ”Tur att 
det drabbade en som kunde stå 
för stöten.” 
 Erik Olof Sundin med flera 
umgicks också med tankar på 
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stora skogsprojekt i Florida. Efter 
diverse sonderingar fullföljdes 
dock inte dessa planer. Ingenting 
syntes vara honom främmande i 
fråga om satsningar inom olika 
gebit. Det skulle föra alltför långt 
att här närmare redogöra för alla 
hans projekt, men nämnas kan 
ångbåtar, sågverk, vattenkraft, 
handelsbodar, kolutvinning, 
samt fjällgården Enaforsholm i 
västra Jämtland som genom ar-
rendatorer drevs som pensionat. 
 Besuttna personer kunde 
även förr utsättas för bedrägerier. 
Erik Olof Sundins namn förfals-
kades vid ett tillfälle av notoriske 
brottslingen Jonas Sahlin, en 
gång ägare av Jämtlandsposten. I 
någon mån förekom även tiggeri, 
och Erik Olof Sundin fann åt-
minstone för gott att skänka sum-
mor till travsporten. En framställ-
ning från Jämtslöjd om bidrag 
fick däremot inte gensvar. 
 För en utomstående betrak-
tare förefaller Erik Olof Sundin 
inte ha varit någon speciellt kär-
leksfull person, i varje fall inte 
gentemot sina fyra söner. Hans 
maka Ingrid beskrivs däremot 
som en varmhjärtad människa. 
Till sönerna intog Erik Olof närm-
ast en befälsliknande position. 
Det verkar en smula anmärk-
ningsvärt att titulering till fadern 

tydligen inte skedde i du-form 
utan pappa. Erik Olof överlevde 
sin två äldsta pojkar. De led båda 
av sjukdomar som inte har fått 
någon närmare förklaring. Eric 
hade stora besvär med sin mage. 
Under besök rörande fastigheter i 
Överberg inlades han i november 
1924 på Svegs nyöppnade lasarett 
och togs där om hand av sin vän 
Manfred Jonsson som då var dess 
förste läkare. Undertecknad blev 
som nyfödd 1930 chansartat ope-
rerad av denne läkare och rädda-
des därmed till ett långt liv, men 
Eric Sundin blev för sin del ope-
rerad i Stockholm där han avled i 
mars 1925. Han uppnådde där-
med inte ens 50 års ålder, och det 
gjorde inte heller äldste brodern 
Manne som i Erics närvaro avled 
av okänd sjukdom i Paris 1922. 
Även Manne hade besvär med 
magen, men tydligen också med 
lungorna. Manne hade satsat på 
en bana som officer och bildade 
aldrig familj, trots att han ver-
kade vara flickornas favorit. Såle-
des återstod de två yngsta av Erik 
Olofs söner, men dessa båda 
förde en inte helt klanderfri till-
varo. Alkohol tycktes för dem 
vara ett nödvändigt livselixir, åt-
minstone för Nils som kanske kan 
uppfattas som ett dåtida bok-
stavsbarn och som också kom att 
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försättas under förmyndare. Her-
man behövde för sin del av och 
till också hållas under armarna av 
fadern. Erik Olof var med sina 
mångahanda engagemang 
oerhört upptagen, men unnade 
sig ibland rekreation vid något 
lämpligt etablissemang, och han 
företog också resor, exempelvis 
genom Europa och hade då 
sällskap av någon språkkunnig 
vän. Fru Ingrid tycks inte ha följt 
med på speciellt många utflykter. 
Efter hennes död blev Clara 
Edling ett sällskap. Hon var änka 
efter Sundins vän och långvarige 
kompanjon Petter Edling i 
Bräcke. 
 Mats Rolén har förtjänstfullt 
åstadkommit en väl disponerad 
och uttömmande presentation av 
grosshandlare Erik Olof Sundins 
liv och leverne. Det gör han för-
stås i kraft av sin kunskap om 
Jämtlands skogsnäring och histo-
ria, men även efter långvarig, in-
tensiv och noggrann forskning 
och dokumentation. Genom all-
män men även efter egen erfaren-
het är det känt att en bok av 
denna karaktär knappast är möj-
lig att framställa helt utan fakta-
fel. Även i Roléns bok föreligger 
(ett fåtal) sådana, men de är av 
försumbar betydelse. Boken om 

Erik Olof Sundin har fått ett tillta-
lande utseende med layout utfor-
mad av Bo Heurling. I boken har 
alltså Rolén funnit lämpligt att för 
vetgiriga delge historien om en 
av Jämtlands på sin tid mest 
uppmärksammade personer, och 
detta allrahelst som det i Stavre 
inte längre finns någon ättling 
efter Erik Olof och Ingrid Sundin. 
Efter sonen Erics död drevs 
Sundinsgården fram till 1940 av 
arrendatorer, varefter hans son 
Erik Olof Sundin d.y. påtog sig 
ansvaret för dess fortbestånd. 
Ingridslund genomgick fa-
miljeinterna uppgörelser, men 
bristande underhåll ledde till att 
byggnaden revs med avsikt att 
återuppföras, något som dock 
aldrig genomfördes. Erik Olof 
d.y.:s äktenskap med Bodil Björ-
gul förblev barnlöst varför de 
överförde fastigheter och värde-
papper till två stiftelser, Bodil & 
Erik Olof Sundins Stiftelse Staf-
hem samt Stiftelsen Stafgård. 
 Mats Roléns bok kan rekom-
menderas för läsare som har be-
hov av att närmare förskaffa sig 
kännedom om den forna trävaru-
handelns verkningar, betydelse 
och möjligheter liksom även om 
dåtida samhällsliv.  

 Erik J. Bergström
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