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I detta nummer
Hösten kan vara en lämplig tid för ett temanummer 
om böcker, bibliotek och läsning. Vi har plockat i 
detta mångfacetterade ämne och valt ut en del vik
tiga stolpar — någon författare, några bibliotek, nå
gon betydelsefull person. En del artiklar är basera
de på forskning, andra på betraktelser och intryck.

BJÖRN OLSSON är forskarstuderande i ämnet 
idéhistoria vid Umeå universitet och inleder med en 
artikel om bildningens vägar i Umeå med början i 
1 700-talets litterära sällskap.

ELSI EKSTEDT, bibliotekarie och ansvarig för 
stadsbibliotekets länsavdelning, skriver tillsammans 
med Lars Ericsson om bibliotekens bakgrund och 
utveckling i Västerbotten.

L A R S ERICSSON, lokalhistoriker och tidigare 
verksam inom kooperationen, har närmare studerat 
de olika biblioteken genom tiderna i Nordmalings 
socken.

BO JOHANSSON, författare och rektor vid 
grundskolan i Vilhelmina, presenterar J  U Grön
lund, som erövrade Svenska Akademiens silverme
dalj år 1847 med diktverket Lappska minnen.

SUNE JONSSON, fotograf och författare samt 
fältetnolog vid länsmuseet, summerar sina intryck 
av den folkliga läsningen i västerbottenshemmen. 
Skildringen grundar sig i m ycket på samtal med per
soner från de två generationerna närmast före ho
nom.

PÄROLOF ERIXON arbetar med en avhandling 
om västerbottensförfattaren Thorsten Jonsson i äm
net litteraturvetenskap. I  artikeln ifrågasätter han 
Thorsten Jonssons påstådda beroendeförhållande 
till Hemingway.

JOHN OLOFSSON, rektor vid Medlefors fo lk
högskola och med ett förflutet i folkrörelserna, 
skildrar skelleftebygdens biblioteksutveckling med 
tonvikt på folkrörelsebiblioteken.

BENGT ANDERSSON, bibliotekarie vid Vilhel
mina folkbibliotek, berättar om den unika samiska 
avdelningen som han varit med att bygga upp där.

GRETA RENBORG har intervjuat Sven-Ola 
Hellmer, en pionjär för biblioteksuppbyggnaden i 
Umeå. Därefter presenteras stadens biblioteksbygg- 
nader genom tiderna i en bildexpose.

BENGT GYLLENGAHM, ägare av Åkerbloms 
universitetsbokhandel i Umeå, skriver om utveck
lingen från de tidiga boklådorna till den moderna 
bokhandeln.

K AR IN  SNELLMAN, tidigare chef för Umeå uni
versitetsbibliotek, och ANNA-LENA ÅSTRÖM  vid 
universitetsbiblioteket berättar om tre intressanta 
personer — Frida Åslund, Johan Ulrik Bjurberg och 
Helge Dahlstedt — utifrån deras personarkiv på UB.

Detta nummer har utarbetats tillsammans med 
Elsi Ekstedt, Umeå stadsbibliotek, som också varit 
initiativtagare till temat.
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Förord

Det finns de som är, eller åtmins
tone var, förbannade på Roger 
Jacobsson. Inte för att han har 
ett antikvariat, utan för att det 
under två år aldrig var öppet när 
det skulle vara öppet. Var höll 
han hus, Roger Jacobsson, från 
1983 till 1985? För det mesta på 
tryckeriet, bevakande produktio
nen av tidskriften Thule. — E tt 
förlustprojekt, säger han idag. 
Men Thule är inte nedlagd, jag 
gör bara ett uppehåll i utgivning
en.

Till kundernas fromma har an
tikvariatet nu i stället utökats 
med ett rum och det är återigen 
öppet regelbundet.

För 35 år sedan skrev Thorsten 
Ehrenmark på förstasidan i Stock
holmstidningen: — Det finns inte 
ett enda antikvariat i hela Nord- 
sverige. Den som går antikvariats- 
ronden det första han gör i en ny 
stad blir beklämd och undrar hur 
det egentligen står till med kultu
ren däruppe.

1972 öppnade Roger Jacobs
son äntligen Umeå antikvariat vid 
Västra Esplanaden i Umeå. Då 
som nu var det en svår arbets
marknad för en humanistiskt 
skolad student och Roger Jacobs
son gav sig i stället in i den fria 
företagsamheten med sin egen 
boksamling som grund.

Inriktningen på topografisk 
norrlandslitteratur var ingen tan

ke från början, men idag finns 
omkring tusen sådana titlar i la
ger. Roger Jacobsson har också 
med bokförlaget Två Förläggare 
satsat på återutgivning av svåråt
komliga och efterfrågade böcker. 
Den första nyutgåvan var Sigrid 
Drakes bok Västerbottenslappar- 
na 1979 och den har följts av fle
ra liknande.

I  antikvariatet är överhuvudta
get efterfrågan större på facklit
teratur och kulturhistoria än på 
skönlitteratur. — Astrid Väring, 
Helmer Grundström och Frida

Åslund tillhör ändå de gångbara 
västerbottensförfattarna, medan 
Thorsten Jonsson och H K  Rön
blom alltjämt väntar på en renäs
sans.

I  en tid då bokhandeln har bli
vit snabbköp för bestsellers och 
kokböcker övertar antikvariaten 
alltmer rollen som seriös bokhan
del. Det är nog bara för dem som 
söker äldre litteratur att öppna 
plånböckerna till förmån för R o
ger Jacobssons kassaskrin. Umeå 
antikvariat är ju dessutom en fan
tastiskt trevlig miljö att vistas i.
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»Bildningens
Björn Olsson

»Folkbildningsarbetet får lov att taga vid där kyr
kan förlorat greppet. Men det får sannerligen inte 
komma med några dogmer, något urgerande av ab
soluta värden, någon fanatism. Bildningsarbetet 
skall främst giva livsbelysning och ledning för livs
föringen.» Orden yttrades på 1930-talet av en av 
förgrundsgestalterna inom västerbottniskt folkbild
ningsarbete, Carl Cederblad. Det känns passande 
att påminna om denna folkbildningssyn i år, efter
som det 1986 är hundra år sedan Cederblad föddes. 
Citatet känns också aktuellt genom att det nya 
stadsbiblioteket i Umeå centrum står färdigt samti
digt. Likt en folkbildningens katedral reser sig bib- 
lioteksbyggnaden mitt i korsvägen för umebornas 
aktiviteter, medan kyrkan ännu ligger kvar på sin 
gamla plats på älvsluttningen öst på stan, litet vid 
sidan om.

Den symbolik som kan ses i detta tål nog inte att 
hårdras, men den stämmer i så måtto att det nya 
biblioteket markerar slutänden i en mer än två
hundraårig utveckling i stadens inre liv, där intres
set för läsning och bildning tagit steget u t från kyr
kans hägn och blivit en profan angelägenhet. Pro
cessen kan litet högtidligt kallas bildningens väg 
och den beskriver hur de båda komponenterna bild
ning och utbildning så småningom smält samman i 
begreppet folkbildning. Ser man till detaljerna pas
sar denna utveckling naturligtvis bara in på just 
Umeå, men tillåter man sig att generalisera litet, är 
det slående hur modellen för folkbildningens fram
växt i denna lilla träkåksstad stämmer in på många 
andra orter i Sverige under samma period. Hantver
karna och senare medelklassen befolkade de sociala 
skikt där bildningsströmmarna drog fram och präs
ter, läkare eller tidningsmän återkommer ideligen 
som det tidiga bildningsarbetets pionjärer.

Från försam lingshem m et i N ordm aling 1920. På bordet lig
ger e t t  num m er av E vangeliskt W eckoblad. F oto  Hanna 
Bäckman, VLM.



Daniel Erik Naezén
Den som föresatt sig att beskriva en bildningens väg 
i Umeå fastnar gärna för årtalet 1782 som en start
punkt. Delvis nödgas man till det på grund av det 
töcken som omger Umeås inre liv i äldre tid; stads- 
bränder och krig har med speciell omsorg utplånat 
skildringar av vardagslivet i Umeå i äldre dar. År 
1782 tillträdde emellertid Daniel Erik Naezén en 
provinsialläkartjänst för norra Sverige, som då ock
så omfattade Kemi lappmark i norra Finland, och 
vid mikaelihelgen det året kom han flyttande till 
Umeå. En omfattande vetenskaplig och personlig 
brevväxling finns bevarad från hans umetid, doku
ment med glimtar från Umeås liv i helg och söcken 
som är unika från denna period.

Närmast kom Daniel Naezen från en allsidig na
turvetenskaplig utbildning i Uppsala, där han bl a 
bevistat Linné d y :s  seminarier, och kontrasten han 
fann i den isolerade, sömniga landsortsstaden Umeå 
vittnade han ofta om. För att sysselsätta sig bölja
de Naezén på sin fritid att ägna sig åt bl a botanik, 
entomologi, mineralogi, meteorologi och litterärt 
arbete. Allt detta bedrevs på hög vetenskaplig nivå, 
i den samtida forskningens frontlinje. Denna möda 
renderade honom så småningom plats i Vetenskaps
akademien, Patriotiska Sällskapet och Musikaliska 
akademien. Som en bildningsgigant i en hemsökt 
och utarmad del av riket blev Naezén något av en 
galjonsfigur för många umebor och kring honom 
samlades en liten krets av . stadens bildade borger- 
skap. Det är dock på e tt mer konkret plan som 
Naezéns ankomst till Umeå kan tas som startpunkt 
för en folklig bildningshistoria. Under sin provin
sialläkartid hann Daniel Naezén nämligen med att 
bilda ett läsebibliotek i staden. Detta läsebibliotek 
tycks ha varit det första organiserade försöket att 
odla andliga och intellektuella intressen utanför re
ligionens sfär i Umeå.

Litet är känt om hur läsebiblioteket egentligen 
tog sig ut. I Naezéns brev mot slutet av 1790-talet 
omtalas ett läsesällskap av den typ som samtidigt 
fanns på flera andra håll i både Sverige och Finland. 
Läsesällskapen var inte bara föregångare till dagens 
bibliotek, utan allmänt en samlingsplats för det 
borgerliga bildnings- och sällskapslivet på orten. Lä
sebiblioteket i Umeå byggde på andelar om 50 riks
daler vardera och 26 umebor hade tecknat sådana

andelar. För pengarna köpte man in böcker som 
blev stommen i ett lånebibliotek. Daniel Naezén ha
de själv donerat böcker ur sin för umeförhållanden 
mycket stora boksamling. Han hade också tillgång 
till flera tidningar — förmodligen prenumererade 
han i lag med andra, vilket var vanligt då — och 
som »årliga tidningar» nämns Post- och Inrikes Tid
ningar, Stockholmsposten, Extra Posten och Göthe- 
borgs Tidningar. Läsebiblioteket i Umeå tycks ha 
överlevt sin grundare; Daniel Erik Naezén föll offer 
för fältfebern som grasserade vid Kyrkhamns fält
sjukhus krigsvintern 1808, men den tyske norr- 
landsresenären F W von Schubert nämner i sin dag
bok a tt ett läsesällskap fanns i staden ännu vid hans 
genomresa i slutet av 1810-talet.

Umeå hade vid tiden för Daniel Naezéns ankomst 
börjat ändra karaktär. De ideliga krigshärjningarna 
på 1710- och 1720-talen hade kommit litet på av
stånd, en stabilisering av förhållandena kunde mär
kas och befolkningen fick tid och kraft att ägna sig 
åt annat än de mest materiella behoven. Denna för
ändring är ytterligare en orsak varför en bildnings
historia för Umeås del lämpligen tar sin början mot 
1700-talets slut. Den samhällsklass som ofta i histo
rien utpekat sig själv som kulturens garant och för
svarare — borgarna — stärkte märkbart sina positio
ner och nådde en viss välmåga. I hamnen ankrade 
numera både englandsfarare och fartyg från Medel
havet, båtförbindelserna med Stockholm hade tä t
nat och under 1790-talet började såväl franska her
deromaner som den stora världens uppfattningar 
om bildning, kläder och ett belevat sätt att finna 
vägen till umehemmen, nämner Steckzén i sin ume- 
historik. Scenförändringen tycks ha skett på bara 
något årtionde om man jämför med den påvra bild 
av staden som gavs t  ex av Linné 1732 eller av 
Hiilphers 1758.

En indikation på hur miljön tätnat på kort tid 
kan Naezéns hustru Christina Beata Strodtman va
ra. Hon var femton år yngre än sin man och inget 
tyder på att hon någonsin rest utanför sin hemort. 
Ändå visade denna genuina borgardotter prov på 
mycket moderna och avancerade intressen. Klop- 
stock, Young och Goethe lär ha funnits i hennes 
bokhylla och i det naezénska hemmet på 64 :e 
breddgraden diskuterades Europas modernaste 
strömningar, t ex Macphersons Ossiansånger. »Möj-
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Hushållningssällskapets byggnad i ku Slöjdaren, Umeå. H u
se t byggdes 1880  för sällskapets slöjdskola där man lärde ut 
tillverkning av m öbler, jordbruks- och körredskap, korgma- 
keri m.m. F o to  Tor E kh o ltz  om kring 1920.

ligen vid det laget den nordligaste ossianentusiasten 
i världen, åtminstone av sitt kön», skriver Henrik 
Sandblad något försiktigt i sin bok om medicinal- 
väsendets historia i Nordsverige. Även om Strodt- 
man kanske inte var typisk för sin samhällsklass och 
även om man kanske anar den naezenska lampans 
sken över hennes axel, är hon ändå ett av det första 
exemplen på hur Umeå vid denna tid hade öppnat 
sig tillräckligt mot omvärlden för a tt inom sitt eget 
borgerliga skikt kunna frambringa litterärt bildade 
och kulturellt medvetna människor. Visst hade så
dana funnits redan förut i landsändens historia, 
men då hade de antingen kommit utifrån, likt 
Daniel Naezen, eller rest u t i världen och där skaffat 
sig sina färdigheter, som t ex ärkebiskopen Petrus 
Kenicius från Kåddis eller naturforskaren Peter 
Artedi med rötter i Ytterhiske.

Hushållningssällskapet
Kriget mot Ryssland 1808—1809 drabbade inte 
civilbefolkningen i Västerbottens kustbygder lika
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förödande som hundra år tidigare, men slog ändå 
sönder många existerande strukturer och kommu
nikationsnät. Umeås inre liv blev under en tid mer 
nyttoinriktat — återuppbyggnad och konsolidering 
utmärkte aktiviteterna efter freden 1809 .1 det per
spektivet skall bildandet av Västerbottens läns hus
hållningssällskap 1814 betraktas.

Sällskapets stadgar manade till »landthushåll- 
ningens förbättring, genom upplysning, efterdömen, 
uppmuntran eller belöningar». Här möter vi en ny 
form av bildning, nyttoinriktad och väsensskild 
från den Naezens läsebibliotek sysslade med. Ändå 
har hushållningssällskapet sin givna plats i denna 
framställning eftersom dess verksamhet innehöll ett 
ny tt element, folkbildning. Bönderna — och många 
var stadsbor — skulle via upplysning förmås att ge
nom nyodling och ökad avkastning inom landets 
gränser återvinna det förlorade Finland.

Västerbottens läns hushållningssällskap kan tjäna 
som bild för hur den första formen av föreningsliv 
växte fram i Umeå under 1800-talets första hälft. 
De första föreningarna var ofta utskott från någon 
myndighet, t  ex statsmakten eller kyrkan, och de 
attribut vi i dag anser kännetecknar föreningsliv, 
t  ex öppet medlemskap och en demokratisk upp
byggnad, saknades i det första skedet. Ordförande
skapet låg som regel i handen på någon ämbetsper- 
son, i hushållningssällskapets fall landshövding
en. Sällskapet sysslade den första tiden mest med 
rådgivning i frågor som rörde avel, utdikning och 
förbättring av jordmånen och man hade också me
teorologiska observatörer i Umeå, Burträsk och 
Sorsele. Snart vidgades verksamhetsdomänerna 
utanför de först avsedda: 1817 lade man fram en 
plan för att inrätta ett »Arbets- och Correktionshus 
till förekommande af sjelfsvåld och lösdrifveri» nä
ra Umeå. Till den utvidgade verksamheten hörde 
också de måttlighets- och sedlighetsföreningar som 
bildades i socknarna 1830—31. Korrektionshuset 
samt måttlighets- och sedlighetsföreningarna lägger 
i dagen en av de funktioner bildningsivrare i Umeå 
både tidigare och senare lagt i begreppet bildning. 
Den var inte bara en kristen kärleksgärning, en gåva 
man oegennyttigt ville ge stadsbor och allmoge, 
dem till egen nytta och glädje, utan bildning kunde 
också vara en boja som lades på för att kontrollera 
och tämja odisciplinerade element. Bildade män-



K yrkoh erden  A  A  G rafström  (1790—
1870) och dennes hustru Helena Sofia  
(1 8 1 3 -1 8 9 1 ) .

niskor ansågs inte benägna att ifrågasätta eller stör
ta den rådande ordningen.

Umeå under första hälften av 1800-talet verkar 
ha varit fattigt på personer eller sammanslutningar 
som utmärkte sig genom bildningsarbete. Säkert 
fanns de där, men de skilde inte u t sig tillräckligt 
från sin omgivning för att få plats i stadens historie
skrivning som, genom det torftiga källmaterialet, 
bara kunnat skissa de stora dragen. I stället är det 
byn Backen, en halvmil väster om Umeå, som drar 
blickarna till sig på det här området. Där växte på 
1830-talet fram en litterär salong med anknytning 
till många av de största namnen inom samtidens 
svenska kulturliv.

Anders Abraham Grafström
Upprinnelsen till detta var att Anders Abraham 
Grafström (1790—1870) år 1835 utnämndes till 
kyrkoherde i Umeå pastorat och året därpå flytta
de in i kyrkoherdebostället på Backen. Då hade 
han bakom sig en i många stycken framgångsrik ba
na som lyriker och litterär debattör i Stockholms 
kulturliv. I fejden mellan den nya och den gamla 
skolan, som delat svenskt kulturliv i två läger under

1800-talets första årtionden, hade Grafström lyc
kats med konststycket att inta en neutral position 
och därtill bli respekterad för det. Det grafströms- 
ka hemmet på Karlberg hade varit en omtyckt mö
tesplats för tidens litterära berömdheter.

När Anders Grafström installerade sig på Backen 
i maj 1836, förde han med sig mycket av det um
gängesliv han deltagit i söderut. Kyrkoherdegården 
blev en litterär samlingspunkt där man umgicks i 
förfinade former. »Den litterära salongens viktigas
te kännetecken är dess atmosfär, ögonblickets sam
spel mellan likstämda sinnen, infall som kastas fram 
för att glömmas i nästa stund, poem och reflexio
ner som ges som gåva från man till man utan an
språk på varaktig betydelse. I denna atmosfär bry
tas impulserna utifrån och från kretsens egna med
lemmar i ett förgängligt och skiftande spel. Kret
sens största betydelse är att den lever och finns till 
för en tid, dess alster är oftast dömda till förintelse 
och glömska.» Orden är Sven Löfgrens. Han var för
fattare och lektor vid folkskoleseminariet i Umeå, 
och i Umebladets julnummer 1933 beskrev han den 
anda som rådde i den grafströmska kretsen på Bac
ken.

Förklaringen till att kyrkoherdebostället under 
åren besöktes av många av tidens kända namn är in
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te så långsökt som den kan verka. Dels fanns det in
om romantiska kretsar en vurm för det sunda och 
enkla lantlivet, en schablon som väl passade in på 
det nordliga Backen. Dels fick prästerna som enda 
ståndspersoner i civilisationens ytterområden fun
gera som gästgivare och värdar för genomresande. 
Viktigaste förklaringen var nog ändå släktbanden. 
Både i sitt första och andra äktenskap hade Graf- 
ström äktat döttrar till biskopen och förromanti
kern Franz Michael Franzén i Härnösand. Ytterli
gare ett band med svenskt kulturlivs hjärta knöt 
Grafström då hans ena dotter, Sofia Elisabeth, gifte 
sig med Artur Hazelius, som därmed blev svärson i 
huset.

Salongens medlemmar bestod främst av Anders 
Grafströms familj — han blev med tiden far till elva 
barn — men svärfadern Franzén kom ibland på be
sök och det sägs att de trivdes gott tillsammans. 
Det var svärfadern som förmedlade kontakten med 
Fredrika Bremer, som under en norrlandsresa blev 
alldeles betagen av miljön. I senare brev förde hon 
på tal sin förhoppning att få tillbringa en vinter i 
prästgården på Backen, att få vila u t där och sköta 
sitt författarskap utan att störas av en celebritets 
alla förpliktelser.

I den litterära salongen väster om Umeå levde ro
mantikens anda kvar långt efter att liberalismen ja
gat den på flykten i övriga landet. Anders Graf
ström hade haft Geijer som lärare under sin akade
miska tid, svärsonen Hazelius’ far hade tillhört den 
krets kring Jonas Love Almquist som dragit till 
Värmland för att leva bondeliv (Jonas Loves halv
bror Eric var för övrigt landshövding i Västerbotten 
1862—1872) och korrespondensen mellan kyrko
herdebostället och svenska akademiledamöterna 
Brinkman, Beskow och Tegnér var livlig. Även den 
som förhåller sig mycket sval till kulturchauvinism 
tvingas medge att det var många litterära trådar 
som löpte samman på Backen. Antingen var det 
svenska kulturkotteriet vid denna tid snävt definie
rat eller så var Anders Abraham Grafströms posi
tion däri mer etablerad än vi i dag kan ana. Det se
nare verkar troligast, eftersom kyrkoherden för 
Umeå pastorat under sin tid där i rask följd inval
des i Svenska akademien, Musikaliska akademien, 
Lantbruksakademien och Svenska Fornminnesför
eningen.

Anders Grafströms lyrik ansågs vara ljust roman
tisk, närmast vek — i dag skulle man nog också till
foga panegyrisk, svulstig och föga originell — och 
den kontrasterade starkt till den landsända han 
flyttade till. Han var på många sätt en främmande 
skönande i sin umemiljö; backenbönderna tycks 
han bara ha betraktat som pittoreska inslag i trak
ten, ett vanligt synsätt i den romantiska strömning 
där Grafström levde. Han var en representant för 
bildning i ordets tidiga 1800-talstolkning där idea
let var personlig utveckling och där begreppet ock
så kunde användas för social och moralisk klassifi
cering. Ändå utgör Anders Grafströms gärning ett 
progressivt inslag i en folkbildningshistoria, efter
som han anslöt sig till den kulturoptimistiska syn 
på bildning som fanns i kretsen kring folkbildnings- 
skriften »Läsning för folket», där han medverkade. 
Hembygden drog också nytta av hans omsorg om 
allmogen genom de skolbibliotek han skänkte till 
folkskolorna på Backen och Teg. Dessa biblioteks- 
böcker skulle komma att tummas av många genera
tioner skolbarn, det visar de tidningsannonser om 
skolbiblioteken som dyker upp i umepressen ända 
fram mot 1900-talet.

Johan Anders Linder
En av besökarna i Grafströms litterära salong var 
hans vicepastor Johan Anders Linder (1783—1877) 
som bodde i granngården i byn. Hans litterära in
tressen låg nära Grafströms, men i mycket annat 
var han olik sin prästkollega — mer kärv och lik den 
västerbottniska bygd han härstammade från. Linder 
var en tusenkonstnär av nästan Daniel Naezens di
mension, men verksamheten hade mestadels en mer 
praktisk karaktär, ofta i stark kontrast till rollen 
som himlens förkunnare och protokollförare på 
Backen. VÄSTERBOTTEN 4/1977 ägnas till stor 
del J A Linders minne och beskriver hans verksam
het som byggmästare, arkitekt, folkbildare, kompo
sitör, dialektforskare, jordbrukare, författare, bota
niker och möbelsnickare. J A Linder var en upplys
ningstidens gestalt som levde hundra år för sent, 
därigenom var han ett unikum. Sällsynt var han 
också i så måtto att han efterlämnade en levnadsbe
skrivning av egen hand — åtta band i utskrift! — en
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J  A  Linder, kom m in ister i Umeå landsförsamling 1822—77.

vältalig krönika över stort och smått i J  A Linders 
och därmed också traktens liv. Hans dagbok har 
bl a den funktionen att den visar hur Umeå under 
Linders femtiofem år långa tjänstgöring i försam
lingen successivt inlemmas i den nationella kultu
ren. Läroverket mottog 1862 Johan Anders Linders 
boksamling omfattande 342 volymer, en donation 
som fick markera slutet på hans engagemang i den 
stora världen.

I tidsspannet mellan Daniel Naezén och J A 
Linder hade förutsättningarna att hålla sig i takt

med tiden förbättrats betydligt för umeborna. Den 
första skolan, en barnaskola bekostad av borgarna 
sedan 1650 och där man bara lärde sig grunderna i 
att läsa, skriva och förstå katekesen, hade 1810 er
satts av en trivialskola. Den gav grunderna för att 
fortsätta till läroverk, en inrättning som kom till 
Umeå 1858. Läroverket verkar ha gett stadsborna 
ökad självkänsla, det var en symbol för att Umeå 
länkats till omvärlden. I den första studentkullen 
fanns också en student som med tiden skulle m ot
svara de högt ställda förväntningarna — Harald 
Hjärne, som under en lång period satte sin prägel 
på svenskt konservativt tänkande. Det mest bestå
ende han lämnade kvar i Umeå var Umeå gymnasie- 
förening, en förening som lever än i dag och som 
Hjärne var med om att bilda senhösten 1864 till
sammans med Erik Olof Burman, även han så små
ningom ett inflytelserikt namn inom svensk filosofi. 
Andra kanaler till rikets huvudflöden som tillkom
mit före seklets mitt var en bokhandel, ägd av bok
bindare J  G Håkansson, en reguljär ångbåtsförbin- 
delse med Stockholm sedan 1837, liksom den förs
ta tidningen från 1841, Wester- och Norrbottens 
Läns Tidning, senare med namnet Umebladet.

Arb etarf öreningen
På valborgsmässoaftonen 1877 fanns en grupp ur 
Umeås borgerskap församlad i läroverkets gym
nastiksal. Anledningen var en annons i ortstidning
arna där stadens hantverksförening kallat samman 
till ett möte för a tt bilda en arbetarförening. Arbe
tarföreningar fanns vid denna tid på ett hundratal 
platser i landet. En gång när de först dök upp om
kring 1850 hade de varit rä tt radikala klassmedvet
na arbetarorganisationer, men fram emot 1870-talet 
hade arbetarföreningarnas politiska budskap blivit 
klassharmoni, ofta med en liberalt influerad medel
klass i ledningen. Deras mål var att ge arbetare och 
medelklass plats i riksdagen och medlet som skulle 
öppna vägen dit var bildning. Bildningsarbete skulle 
lyfta arbetaren upp till medelklassens skikt, var 
tanken, och med förenad tyngd bakom kravet skul
le de fordra en plats i folkförsamlingen. Det som
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I T m e ö f a ö f t .
Kebattir oip anftoarig utgifBare: g. ®. ginbrotp,

I P r f  nnonc ra tlo n ap r ln  i

9b  17. r|t^v.y::v.r.::‘r Jttbnotn ben 27 Stjnl 1877.

ApTtotibningar.
gjetbe ©inbagen efltt |)4(l prebifa: 

3 ftmbaiyrtan: * Ä b e ! l pStnnnan.
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billigt och p&| |  kortaste tid.

|iou unmanoae |oi cen ronare unoermto- 
niuglfurfcn, pnfBubfafligen affebb fir in- 
Pcrafaitbc af be fit tonfitmationen etfot. 
berliga funftaper, bereft ej jpnnerligen be- 
»efanbe bmftånblgpeter ftullr fät ndgot 
fieftilbt faa fltanleba HQ anftaget» au-
fttebi££ °f

Bnaeå ben 8 Bpril 1877.
» i  Beftcrbottend 8ån» Sobra gajarettd- 

Äurpudbirrftiond »ägnar: 
AXEL WiSTFKLT.

Umeå Kåbftufmurätt bar genom offent-

.i^A 'Ä A |i‘Ä'S!:
fire flodan totf"påtagen SRånbagen bett 
26 nåftfommanbe 3uni betad fotbringat 
infit RdbfhifBurättend otbjitanbe å tät- 
ttnd fedfiondtum betoafa o<b ftprfa, på fått 
oip »ib ben påfitjb fongl. fonfurdlager 

et; pmiltet pärmeb fungited. 
ben 23 »pri! 1877. 
RåbflufBurättend Bågnar:
SM- «nft. WotPoff.

Ä T t . - ^ V Ä . 1,71*»»™'Baden tilj 
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5“-«Buttierre.. _ (1

9ttt Umeå SdbftufBurätt, genom utfåtbab 
offentlig ftåmning,̂  TaUat o* fitdagMamt-

amoafoÅnrfen efter aflibne fSlälenibfaren 
p)er ©rånbftröm od) pand iemtoäl aflibna 
buftru, Äriftina »toria (Sbftrim, att före 
ftotfan totf på bagen IDtänbugen ben 25 
nåftfommanbe 3unt betad fotbnngat uti 
bemålbe raafatd bo infit 9tdbftuf»urättend 
otbfiranbe d rättend fedfiondtum lagenligt 
bemafa oip flptfa; bet »arber pärigrn.— 
fungjortt. Umeå ben 23 april 1877.

*>å KäbJtufBurättend Bågnat:
3 o i ®nff. »otpoff_____

R e a l i s a t i o n !
E tt  p a rti  F r u n tim m e r s  K a p p o r , K o f to r  och 

M o d e v a r o r  rea liseras u nder denna och nästa  månad 
ti l l  ve rk ligen  ovanlig t b illiga  p r ise r  hos 

.  J o h a n n a  S v e n s s o n .  /

talftdmma d Banliat 
:n 6 inftunbanbe Sula; 
bermib fod 'gutdtjenften, bermib fodneminneu pora» 

om be Bilja anftd fattigfadfand tdnteme- 
bet till infåttning i gifrante- o* Äopitat- 
förfdtrinadanftalten för inom fodnen fibbe 
barn.

Notarien Immanuel SeHin,
Regeringsgatan 11 Stockholm,
esörjer juridiska uppdrag sisom hand- 
us inlemoande och bevakande hoe

ombesörj 

myndigheter, inkiseeringar

Alla sorters

H a l m h a t t a r
en lo ttagas ti l l  b lekn ing  och Ka- 
dring . M o d e h a tta r  nn  in 
kom na hos

Hilda Schugge.

ItfiBite Ut 
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Ämiflörclfcr.
®eban, jemtitt ndbiat btef ben 15®»; 

cembet 1871, Äongl. Waj:t mebgifmit «tt 
bet af lånet» tanbdting anBttabe artiga 
anftag 1000 honor till unberpdU af boj- 
ftumma mebettifa batn ftdn lanet mib 
ben i fterttifanb intåttabe unbenutemngd- 
anftatt fit bifftummn, ntd i fldliet an- 
Bånbad titt fdbana batnd unberpall Btb 
allmänna inftitutet fit bifftumma od) Hin
ga d fWanilla, få Tunna aniiftii.tgar bet- 
am ftåtlba titt bireftionen öjmet inftitutet 
i  SRanitla, farat betebfagabe af prrftatteft. 
uaetinationd- od) lätarebetng famt iroat a 
be frågor, bBtlfa, jemtitt ftabganbet i 17 
S af Kongl. TOaj:t» ten 19 3uni 1846 
fitnuabe nåbiga reglemente fir attmånna 
inftitutet fit tifflumma od> blinba, bita, 
at adente ben bifltumme, mebelft ffriftltg 
antedning befmara» åjBenfom unberffrif- 
mat af foriatuliiigcn» paftor, o* breartill 
formulår lomma att af bireltioneu tiU- 
Lanbabåtla», till laiarettdbireltione,, ingif-
M^arigencm fuitgir"», meb tilllåntta îf- 
minbc berjemte- att tanbetuiget fireltrif- 
Zii tel» att ba foraiuuiier eller malomån 
K '' a. . om baörte anftag bora anice fri- 
i  », ftdn fTnlbitJP»*»11 IUI fi"« tit-Ä a  b«.tå unterbdU bibraga; temmu, ftuntma j(9inj n ffola bcrutt atltgen bel 
n»1 »"e n (,Pncr jaint gdlba toft.i 
'’Tvrmr fit 0-ltncn* frandport rifl cdJ

3emligt Umeå 'RdbftufBtiråttd benna t 
affugbe beflut, marba iDiobebatiblerftan 
fler gagenftrim» i orten miftanbe od) n 
maft boenbe borgenåtcr bårmeb tallabe 
SRanbagen ben 1 inftunbanbe DMaj fl. 10 
f. m„ bd SRobebanblerftan gagenftrom 
dUgger att infir Jtdbftufmuråtten meb fi- 
reffrtfmen eb fåfta rittigbeten af liflgattgat 
Mp ftulber i fitt gålbbunbna bo, inför 3lab- ; 
ftufmurdtten titl|låbeefomma, för ' 
gobman etter gobemdn att Tonturf 
firBaltning (mottaga, 
gångdtillfdue borgenåret
peten af fina |orbringat 
ligt år, förete be panbli

kn“®w? bti*23 “aprfi 1877. 
p)d mäbftufmuråtlen» toå.

3op. ®uft. »otpoff.

.; af beffanen- 
), jd Bibt möj- 
r, pmatpa for-

3  ifBerendftdmmetfe nteb Slåbflufiuurit. .1 v.— -, v v ., -»unnabe beflut,
i'er Stråat-

  .............   gbftrim», i ortei
Od) ndrmaft boenbe borgenärer pa 
, lobe aU fWdnbagen ben - br-
åHaj ft 10 f. m., inför
Hflftåbrtfomma fi'-

Sedan fråga  uppståtlallhär, 
liksom i de flesta a f  Sveriges 
öfriga städer, bilda en Arbe
tar e f  örenina, hvars sg f ten skulle  
blifva, att ustadkomma ett sam
band emellan arbetare a f  alla 
yrken , alt genom bildande sy s
selsättningar förädla hvarandra, 
att i  enighet m edverka till lag
lig borgerlig frihet och alt ge 
nom stiftandet a f  en under stöds
kassa  bereda hvarandra den 
hjelp, som vid sjukdom och an
dra olyckor kan vara a f  nö
den, få  H andlverksföreningens 
utsedde kommitté rade härigenom  
inbjuda stadens arbetare a f  alla 
yrken , äfvensom alla andra sam
hällets medlemmar, hvilka nit
älska fö r  arbetarens bästa så  
väl i  andligt som materiell hän
seende, a tt sammankomma till 
en rådplägning i ämnet Wal- 
borgsmessoaflonen den 30  in
nevarande April, kl. 6  e. m., 
uti härvarande läroverks gym 
nastiksal.

Umeå den 16 April 1877.  j  
K o m  m i l t e r a d  e.
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förrdttaé ii ftabett* 
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flåbct m. m. e afr»  intopH» et* 
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Umrä btn 23 «p ril 1877. 
aSorgmäftart oå) 9tåb.

(benom offentlig auftion, fom finåttal 
uti aflibne arbetaren Sopan Sopandfon» 
fterbpudbetegare» gårb d |. f. *«metifa' 
Pirbagen ben 6 ndftfommanbe SBaf ttodan 
10 f. nt., firfdlje» bioerfe lödegenbom, be- 
ftdenbe af mibler, fnidareBerfiyg, man», 
gdngfldber nt. m; ffolanbe Biltoreu fir 
fitjaljningen mib ouftiondtiDfåDet nppgif»

Brandförsäkrings-Aklirbolngrl
SVERIGE

I S t o c k h o lm
meddelar genom undertecknad, dens be- 
fullradktigade ombud ISr Umeå med kring
liggande ort. alla slags brandtbrsäkringar 
på billiga rilkor.

P e h r  Foraaell.

Kordmalings Agentur.
Brand- och Lifförsåkringd Aktiebolaget

SV EA

fom pärmeb faOad till fammantrdbe uti 
tingdpufet d Seftra Saden ttpordbagen 
ben 3 énftunbante SJtaj fl. 11. f. m, ut- 
arrenbera» pd gntnb af tommunalfiåmraaud 
beflut genom offentlig auftion åtffiOigajorb. 
ldgenpeter d ©aden. fflibare mebbela» mib 
auftiondtiUfddet.

Umed ben 21 Sfpril 1877.
8. B. »an ftebenbetg.

Sofauftion.
S»örbagrn brit 28 Spril II. 3 1, m. 

förfdljrd å gtjmnflftiffofaltn pdr- 
ftäbtS rn famling bötfer, planftber 
rf t., pmarofmrr fatalogrr ntbflai

SratU uti 3opatt«fon« bofpanbtl. 
tom ftabrtt boenbe föparr fuuna 

meb fina uppbrag mänba fig ttB 
*pt). koftor ©b». Sfialbenftröm.

§öauftion.

Sveriges

iXabjtuimuråttci 
utie gobiuan al

_______  tia firBaltning emottaga. u-t
pmiltet rdttegdngdtiUidUe borgenaretne ber 
Bara berebte att tippgijma beloppet er 
beffaffenbeten af fina rorbriug.tr o*. | 
Bibt miltigt dr, förete be patiMtugar, pn-.n 
på forbnngarne ftg grunta;

Umea ben 23 ’April 18. i.
Aid StibftufBurdtleno »ägnar: 

3op. ®nR. Slalpolf.
®ib ftatend båba mejerijfolor 

od) ©ergamara blifmer iitnunt 
Oftober 12 frieleoeplatier för gn 
biga. ©ötante ijran tetta lat 
meb bifoganbe af b.toie öitper tn 
tunffap oip frejb jamt o[n-er |uii 
froppdbpggitab, fore ben 12 in

bgé t̂iU Bcbetbötlig ort. S.irel 
rit ett ar; unbcmuentng lenin.n 
pudpdUningetU aua belar pa et 
fitt, od, erpdlla eleperna e-rer 
fenttig eratnen bet».v enoer litti 
ffidligbet äfBeiiieni öinvr bet. 

1 — -  -.nber l.ieeliben.
30rBaltning6ntffottet

i fom frön forcQäciibc aren i S Ä '  Ä  smk-ion.» 
IjnfiDfl ffulbcr till nnbcrtcrfuab; 0,^ - ? 1Ä n, Uia. liiihlBlhilå. 
torbc funrnft rllcr fcbimft in= I ' 1 
nan ben 15 näftfonininnbe 2»aj i 
bcinninia betala, efter tjiöiltcn | 
tib lanlifia ätfliirbcr raibtafliiv.: tM «tnM  .»e.. *  hu,«

Umeå ben 17 « n ra  1877. j  E dvard  S to n e  & C:o, 
Carl 3ot)nnéfon. j  i n j j  b

^ e  fom pdfta i ffulb tid nnbertednab ' l ' ! ' ! « r S
inbetala™»”"* utgången af inftunbanbe lÄiI-r»'har»''canit'ift.!.' j.-.a» r~P-k<7> 
UJloj mdnab, emebou be bd uteftaenbe for= ur.lr.i prufpdn.amn.ta «n« t.llhand.hl
»nngomt fcramo ott le»l*V“ '"bi.tBo» ......— -  • . .  illu -lm  < i

Umed ben W flpr.l ,
Baderska.

II-  a t.n .-I V: - ’ • : 1 "     iö‘ir'ktloni-0.

Itutbfr fWänbagrit brn 30 brnnr* 
(I. 10 f. m., liter uabrrtrrfnab 
från bemmanrt fcfianå förfölj* tiB 
brn poaftPjubanbr tirfa 20 ffrin- 
bor gobt od) malbergabt SBaB- 0$  
|)arbmaa«pö. ®öfr( !öp«rr et- 
håUa twritnr minabtrl röntrfritt 
nnftånb mrb betalnfniirn.

UmrS brn 17 Sprtl 1877.
Waurip ®tpilbt. 

öcnom auftion, jont förrättad po» 3a- 
rob Jjand Gnfa i Ofterteg 'Mdnbagen btn 
111) innrn-arante 8prit oip birjad tt. 10 

: f. nt.. låter bemålbe enta firiälja pudge- 
råtdialet oip mibter. Sib (amma tiU* 

- f.ille firjdljad fnidareBcrttnaer o* man». 
gåugtldber efter aft. (Sarl ijtifdfott i leg. 

: timrå ben 19 April 1877. ^ pta||

I sjjb fniumn tillfitUc förfn(>
1 fes ett narti botntcö.
I ÄrrciibrnnHion.
1 B auftion, fom fdrrotta» på JRajor». 

boftaUet .fiebtnnba ben 30 BprA ft. 
10 f. m. Tömmer arrmberätten ttQ nåmnba 
boftalte for aterftienbe 17 år, att utbfn. 
bad, famt, om berå ej antagligt anbnb 
oorr». ntbjubr» boftåttet på 5 ard orrenbe. 
ftlårmare npptqdningar om Bilforra rr>

Sedan fråga uppstått all här, 
liksom i de flesta a f  Sveriges 
öfriga städer, bilda en Arbe
tareförening, hvars sg f len skulle 
blifva, att åstadkomma ett sam
band emellan arbetare a f alla 
yrken, alt genom bildande sys
selsättningar förädla hvarandra, 
att i enighet medverla till lag
lig borgerlig frihet orli alt ge
nom stiftandet a f  en under stöds
kassa bereda hvarandra den 
hjelp, som vid sjukdom och an
dra olyckor kan vara a f nö
den, få  Handlverksföreningens 
utsedde kommitté rade härigenom 
inbjuda stadens arbetare a f alla 
yrken, äfvensom alla andra sam
hällets medlemmar, hvilka nit
älska för arbetarens bästa så 
väl i andligt som materiell hän
seende, att sammankomma till 
en rådplägning i ämnet II al- 
borgsmessoaflonen den 30 in
nevarande April, kl. 6 e. m., 
uti härvarande läroverks gym
nastiksal.

Umeå den 10 April 1877.
K o m m i l t e  r a  de.

Förstasidan till U m ebladet 2 7  april 
1877  m ed annonsen om  A rbetarför
eningens bildande.
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fått Umeå hantverksförening att framkasta idén om 
en arbetarförening tycks ha varit hantverkarkårens 
allt mer hotade position i staden.

Den arbetarförening som tog form i gymnastik
salen på valborgsmässoaftonen 1877 hade två hu
vudmål, och i båda de visioner som föresvävade bil- 
darna var bildning en hörnsten. Umeå Arbetareför
ening skulle erbjuda hantverksarbetarna stimuleran
de, positiva alternativ till det allt mer utbredda 
kroglivet i form av föreläsningar och bibliotek. Ar
betarens outnyttjade energi, som ju var en nationell 
resurs, skulle ledas in på samhällsbyggande banor. 
Man ville dessutom stötta en hotad yrkeskår genom 
att höja dess utbildnings- och bildningsnivå. E tt 
hantverksarbete var unikt i sitt slag och hantverka
rens skicklighet höjde dess värde högt över de serie- 
producerade fabriksvarornas.

Arbetarföreningens första styrelse bestod av doktor 
Brisman, bokbindare Sporrong, faktor Blohm, lek
tor Svensson, läroverksadjunkt Waldenström, baga
re Möller och boktryckare Lindroth samt supplean-

På gården till Sporrongs bokbinderiverkstad i Umeå. B o k 
bindare Sporrong är andre man från vänster.

Stadsläkare N  M Brisman. L ek to r  M Svensson.
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Erik G u sta f L indroth.

terna Stridberg och Höglander, båda fabrikörer. 
Styrelsen ger en uppfattning om i vilka sociala skikt 
bildningsrörelsen fått fäste, men arbetarföreningens 
bildande var framför allt en mans verk, Erik Gustaf 
Lindroths. Född 1825 i Stockholm hade han som 
21-åring fått anställning som konstförvant hos 
Umeås första tidningsutgivare, Pehr Lundberg. När 
han 1847 blivit ägare till Umebladet, stadens störs
ta tidning med runt tusen exemplar i upplaga, blev 
han under de tre följande decennierna en introduk
tör av folkbildningsideer, associationstankar och li
berala riksströmningar som saknade motstycke i 
stadslivet. Under arbetarföreningens mest expansi
va år var han dess ordförande och alternerade på 
ordförandeposten med stadsläkaren Mauritz Bris
man, som samtidigt var utgivare av den andra stads
tidningen, Westerbotten, med knappt femhundra 
exemplar i upplaga. Båda tidningarna kan litet sve
pande kallas försiktigt reformvänliga.

Under en längre tid hade Erik Gustaf Lindroth 
berett marken för en arbetarförening i Umeå. Re
dan 1871 hade han pläderat för en sådan i ett tal 
inför hantverksföreningen och i en lång artikel i 
Umebladet på våren 1877 talade han sig varm för 
allt det goda en sådan sammanslutning kunde åstad
komma:

En bekant författare yttrar på ett ställe: »Arbe- 
tames klass, som så länge, mindre a f öfwermod än 
a f wana och eftertänksamhet, a f de öfriga blifwit 
kallad den lägre, känner nu allt mer och mer andra 
behof än dagens och börjar äfwen inse, att dessa 
sednares tillfredsställande till stor del betingas a f de 
förres. Det har waknat hos dem en håg och e tt be
gär att i den tid, som ändtligen erkänt arbetets adel, 
intaga ett högre rum än det länge förbisedda, någon 
gång missaktade, som de hittills intagit. De åtnöjas 
ej mer att utanpå beskåda eller på sin höjd genom  
en springa på muren kasta en nyfiken och otillfreds
ställd blick in i de tankens lustgårdar, der samhäl
lets lyckligare klasser wandra: de wilja äfwen sjelfwa 
dit in. Men de hafwa både wisligt och ädelt betänkt, 
att det rätta inträdet der ej winnes genom att stor
ma murarne eller spränga portarne, utan de söka i 
stället den nyckel, som fredligt öppnar desamma. 
Och denna nyckel är bildningen.»

Han fortsätter längre fram:
(Arbetarföreningar) närma den ene arbetaren till 

den andre; den till grundsatser och karaktär bättre 
utöfwar ett helsosamt inflytande på den i detta af- 
seende swagare. Genom dem kommer arbetaren i 
tillfälle att njuta af bildande läsning, enkla föredrag 
öfwer inom hans synkrets liggande ämnen samt 
enkla och billiga men till sin natur förädlande för
ströelser, då han önskar sig wederqwickelse. För
eningar kunna mäktigt bidraga att öppna arbeta
rens sinne för områden der det wäxer blommor af 
helt annan art, än dem han lär känna inom krog- 
lifwets osedliga kyffen. Arbetarföreningar ne äro så 
att säga »bildningens wågbrytare» nedåt. De utgöra 
en förmedling och öfwergång mellan hwad som är 
och hwad som skall blifwa. Deras werksamhet skall 
bestå uti att wäcka högre och ädlare behof samt 
utgöra en försoning mellan hwad samhället har 
högre och hwad det har lägre och wara den brygga, 
på hwilken båda möta hwarandra...

Så många arbetare kom aldrig att söka sig till 
Umeå Arbetareförening, i stället var det en medel
klass av tidstypiskt svenskt snitt som bar upp för
eningen. Patriotism, gudfruktighet och samhällsnyt
ta var dess överideologier, den ägde en kollektiv in
sikt om sin mellanställning och mission. Den ansåg 
sig vara den grupp som bar upp samhället, därige
nom fick den också ett speciellt ansvar. Gärna be-
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skrev denna medelklass sig själv med en bild lånad 
från Voltaire: skummet på ytan och dräggen i bot
ten av en bägare är ingenting att ha; det är den kla
ra drycken mellan dem, som är det värdefulla.

I denna medelklass-syn intog hantverksarbetaren 
en strategisk position — som arbetarkårens mest u t
bildade grupp var han en länk mellan samhällets öv
re och undre skikt. En pressröst från 1878 beskri
ver de borgerliga salonger med dess kulturella insig- 
nier dit denna domesticerade arbetarklass kunde få 
tillträde:

Umeå Arbetareförening firade sin första årsfest 
sistl. Lördags afton å stadskällarens öfre salong, 
som war wackert prydd med en fonddekoration, 
sammansatt af granar, fanor och andra emblemer, 
det hela genombrutet a f eklärering och uppbärande 
en smakfull sköld, uti hwilken lästes ordet: Wäl- 
kommen! Föreningens ordförande Doktor Brisman 
öppnade festen med ett kort helsningstal hwarefter 
en sextett messingsinstrumenter utförde Winklers 
festmarsch och omedelbart derpå widtog dansen,

som sedermera fortgick under aftonens lopp, om- 
wäxlande med fosterländska sångers a f sjungande af 
en samling walda röster. Festen war besökt a f ett så 
stort antal a f föreningens ledamöter, jemte inbjud
na gäster, som lokalen medgaf och under hela tiden 
a f densamma rådde den gladaste sinnesstämning 
bland de närwarande, hwilka säkerligen alla skola 
som ett angenämt minne bewara hågkomsten af 
denna Umeå Arbetareförenings första allmänna 
fest.

I denna omgivning och efter första punschen 
fick ordet arbetare lätt ytterligare en innebörd. Ar
betare blev ett honnörsord med ytterligt vida ramar 
och dess laddning var närmast biblisk. Strängt taget 
alla samhällsmedborgare borde anses som trägna ar
betare i Vår Herres vingård.

Föreläsningarna verkar ha varit den populäraste 
verksamheten inom arbetarföreningen. De hölls i 
allmänhet i samband med de allmänna samman
komster som utlystes i mars, juni, september och 
december. Söndag eftermiddag var den tid medlem
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marna möttes. Då var arbetaren ledig och hade 
hunnit besöka högmässan. Föreningsmedlemmar 
hade gratis inträde om de visade upp det speciella 
föreningsmärket, men allmänheten var också väl
kommen mot femtio öre i entréavgift. Mängden 
åhörare kan man bara gissa sig till. Vid några tillfäl
len nämner referenten att gymnastiksalen var full
satt till sista plats, och med tanke på salens storlek 
borde antalet åhörare ha uppgått till åtminstone 
några hundra.

För den bildningstörstande umebon var föreläs
ningarna ett av de fåtaliga vattenhålen i staden vid 
ingången till 1880-talet, men på längre sikt hade 
nog arbetarföreningens bibliotek lika stor betydelse 
för folkbildningen. Vilken litteratur och hur många 
böcker som fanns i fd  hållkarlen Nordströms gård 
på Nygatan, arbetarföreningens tidiga adress, är ba
ra vagt antytt. Efter stadsbranden talades det om 
att biblioteket innehållit hundratals band och be
träffande arten av denna litteratur hänvisas man till 
rena spekulationer genom att jämföra med andra 
arbetarföreningars bibliotek. Påhlman/Sjölin har 
gjort en sådan granskning och funnit denna fördel
ning:

Religion, jämte filosofi 8—20%
Naturhistoria, naturkunnighet 3-11%
Historia, statskunskap, politik
och personhistoria 13-17%
Handböcker i praktiska ämnen 0,3-6%
Geografi, resor 12-13%
Romaner, lyrik 34-55%
Språk 0,3-0,5%
Arbeten på främmande språk 2,5%
I umebiblioteket fanns också en läsesal med tid-

ningar och tidskrifter, en daglig stockholmstidning 
nämns liksom Ny Illustrerad Tidning. Möjligheten 
att gratis få läsa tidningar var säkert uppskattad. En 
tidningsprenumeration var dyr på 1800-talet och 
slukade en betydligt större del av en månadsin
komst än vad den gör i dag.

En aktivitet som ofta nämns i arbetarföreningens 
annonser, men som aldrig närmare förklaras, är dis- 
kussionsövningar. Förmodligen fanns ett samband 
med stadsfullmäktige- och riksdagsreformerna i lan
det. E tt nytt samhällsskikt väntade på att inta sina 
rättmätiga stolar i folkförsamlingarna. Väl där var 
det viktigt att följa spelreglerna — att inte tala i

P B Regnér.

mun på varandra och att framlägga åsikter på ett 
kultiverat sätt. Diskussionsövningarna var säkert en 
form av medborgarskola för dem som nu för första 
gången skulle uppträda offentligt.

E tt par år in på 1880-talet verkar Umeå Arbetare
förening vara på väg att byta ansikte. Inbjudningar 
till föreläsningar blev allt färre, det var bara den på
litlige folkbildaren, seminarieadjunkt Regnér, som 
några gånger äntrade talarstolen. I stället sköts ar
rangemangen av fester, soiréer och utflykter i för
grunden. Umeå hade fortfarande sitt ansikte vänt 
mot havet — järnvägen låg ännu femton år i fram
tiden — och under sommaren gjorde arbetarför
eningen utfärder med ångfartygen Hörne, Duncker 
Phoenix eller Vilhelm Röhss. Tidigt på söndags
morgonen vid stadskajen klev borgarna ombord, 
klädda i sina ljusa bomullskostymer och med ume- 
mamsellema i ett chevalereskt grepp under armen. 
Det var vid sådana här tillfällen damerna dök upp i 
herrklubben, ett annat tillfälle var vid lotterierna 
till förmån för arbetarföreningen. Utflykterna gick 
nedströms älven, på akterdäck spelade en orkester, 
cigarrerna bolmade och någon poet ur den lokala 
parnassen kunde inför de förväntansfulla recitera 
en dikt speciellt skriven för sommarutfärden.
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Å ngfartyget Thule vid kajen i Umeå om kr  
1890.
U m ebor på  u tf ly k t i O bbola vid samma tid.

Umeå Arbetareförenings
Sommarutfart kommer att anställas å 
Hillskär Söndagen den 24 dennes. Af- 
resan blir med ångslupen Augusta kl. 
10 f. m. såvida väderleken blir gynsam, 
och att ett tillräckligt antal medlemmar 
anteckna sig å den lista som kommer 
att föregående dagar företes.

Umeå den 14 Juli 1887.
Komiter.ide. 

Obs.! Matkorgar medtagas.
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Det verkar som om arvet från hantverkarna, t  ex 
folkbildning, omsorgen om sin kår och kamp för 
nykterhet, blev allt svagare inom arbetarföreningen, 
medan den nya borgarklassens, inflyttarnas, krav 
på nöjen och socialt umgänge fick ett större sväng
rum. Denna förmodan blir så småningom bekräftad 
genom en ilsken insändare i Umebladet i maj 1882. 
Stilen verkar välbekant, man tycker sig bakom den 
skönja folkbildaren Erik Gustaf Lindroths gammel- 
manspiktur i utfallen mot arbetarföreningen. Det 
måste vara en villa — han hade avlidit ett halvår ti
digare — däremot kan upphovsmannen vara hans 
son, Edvard Lindroth, som tagit över Umebladet 
efter faderns död och som också var förvaltare av 
faderns idealistiska arv. Insändaren behandlade de 
stora förväntningar bildarna haft på Umeå Arbetare
förening, men dess goda intentioner hade försnil
lats av medlemmarna, ansåg skribenten:

Föreningen har skaffat sig ett bibliotek och tid
ningar tillhandahållas å dess lokal, men medlem- 
marne ha i allmänhet läst litet deraf (utom roma
ner). Någon sångförening har icke bildats. Musik 
har sällan utförts (utom på danstillställningar). Fö
redrag ha sällan förekommit. Så t ex hölls under 
wintern 79—80 endast ett, förra wintern förekom- 
mo twå och denna winter har intet föredrag hållits. 
Detta är så m ycket mera oförklarligt som inom 
samhället finnas personer, som både äro kompeten
te och willig att hålla föredrag, ifall man nemligen 
a n m o d a r  dem derom. Hwad har man då egentli
gen gjort inom föreningen'? Jo man ha r o a t  sig. 
Man har i synnerhet lagt an på dansnöjen, s.k. soa
réer. Fyra sådana ha nemligen förekommit denna 
winter. Wi höra wisst icke till dem, som anse, att 
ungdomen ware sig inom den ena eller andra sam
hällsklassen icke får roa sig, men wi hålla före, att 
man icke enbart bör sörja för nöjet, utan äfwen 
nyttan, och att man framför allt bör söka anordna 
sådana tillställningar, som äro af werkligt förädlan
de inflytande; men att soaréer hwarpå e n d a s t  
förekommer dans ,  kunna hänföras under nämnda 
kategori, betwiflas.

Kanske hade avhyvlingen i Umebladet effekt. 
Under något år blossade föreningens verksamhet 
åter upp i de gamla formerna. Sjuk- och begrav- 
ningskassan kom till stånd, en sångförening med 
fyrtiotalet medlemmar bildades och även föredra

gen fick ny fart. Men det verkar ha varit ett sista 
energiutbrott före utslocknandet — från 1884 blir 
tidningsnotiserna sällsynta. Kanhända hade arbetar
föreningen fått en obsolet stämpel på sig då den 
förbands med hantverket. För en äventyrslysten 
ungdom hade den näringen med sin trygga tillvaro 
och sävliga lunk numera ingen lockelse. Hantverket 
var passé, urmodigt och ute. Hantverkarbarnen ville 
inte följa i föräldrarnas spår. En generation av fäder 
erbjöd ett livsverk åt sina barn, men barnen vände 
dem ryggen och kände en vag skamkänsla över 
släktskapet. En insändare skrev:

Man ser twärt om oftast huru de äflas och träng
as om platsen inom de militära, medicinska eller 
tjenstemannafacken, sålunda wisande förakt för 
den samhällsställning deras föräldrar ha. Oss synes, 
att handtwerkare i främsta rummet bör uppfostra 
sina söner till industriidkare med solida kunskaper 
och ej göra dem rädda för werkstad och arbetsblus.

När Umeå Arbetareförenings bibliotek brann 
upp på midsommardagen 1888, hade föreningen i 
princip varit död i ett par år. Det korta skedet när 
föreningen var en rörelse i takt med tiden var över, 
numera hade strukturerna klarnat och varje intres
segrupp hade funnit sin egen plattform. Arbetarna 
hade sökt sig till den socialistiska rörelsen — klass
harmoni var det inte längre tal om. Nykterhetssa- 
ken hade i Umeå tagits upp av Godtemplarna, som 
kommit till staden 1882. Borgerlighetens dämpade, 
måttfulla religiositet nådde högre höjder än någon
sin tillförne i väckelserörelsernas kapell. Till och 
med sommarutflykterna med arbetarföreningen ha
de fått en efterträdare. I gymnastikföreningens regi 
begav man sig på skogsutflykter eller gjorde skidtu
rer på ön , där man åt sin frusna matsäck och ägna
de sig åt stärkande lekar i snön. Det var egentligen 
bara folkbildningen som ännu inte funnit sitt nya 
hus.

Det faller sig lätt att inta en rätt road och förlöj
ligande hållning till de stora förhoppningar grun
darna ställde på Umeå Arbetareförening. Resultatet 
i ett historiskt perspektiv blev knappt ett sandkorn, 
ett andetag i landsändans liv. Men arbetarförening
en bör betraktas utifrån vad den var i sin tid. Något 
nytt, något oprövat som skulle fånga upp den oro 
och det missnöje som fanns i samhället och kanali
sera det i nyttiga banor. En uppslutning kring vissa
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IO G T -m öte i ordenshuset 
i Umeå i början av 1900- 
talet. F o to  i S tellan R o 
séns bildsamling, VLM.

värdenormer skulle på samma gång vara till nytta 
för staden och individen. Till detta fanns också pa
rat ett handfast pragmatiskt syfte; att stötta en yr
keskår som var på reträtt: hantverkarna. För alla 
dessa ambitioner fanns bara ett enda forum, arbe
tarföreningen. Dess roll blev därför av interims- 
karaktär. Att medlemmarna så småningom lämnade 
gemenskapen var kanske bara en bekräftelse på att 
Umeå Arbetareförening fullgjort sin uppgift i sin 
tid och i sitt rum.

Daniel Naezéns läsebibliotek, hushållningssällska
pets folkliga bildningsprogram, den litterära salong
en på Backen och arbetarföreningens omsorg om 
hantverkarna är inte att betrakta som steg i en bild- 
nigsprocess där den ena länken griper in i den andra 
i en kedja. Det är vanskligt att säga hur de olika 
bildningshärdarna påverkat varandra, flera mellan- 
steg har inte behandlats i framställningen och pro
cessens rörelseriktning har inte alltid varit framåt— 
uppåt m ätt med evolutionens mått. Dessutom nöd
gas man att inskränka sig till en enda bildningsdefi- 
nition vid kartläggandet, nämligen den borgerliga

som går tä tt i spåren på den sanktionerade veten
skapen och som har en akademisk anstrykning. 
Den informella bildningen, som lever jämsides i 
samhället och som kanske betyder lika mycket för 
att ge karaktär åt en stad, går inte att fånga efter
som den inte efterlämnar några dokument.

Betraktelsesättet bör i stället vara att ett folk
bildningsarbete förmodligen föregås av en fas där 
det uppstår öar av olika kulturyttringar. När dessa 
öar tätnat till en arkipelag skapas den första förut
sättningen för folkbildning, nämligen en publik. 
Bildningens väg är alltså inte en snitslad bana mot 
ett bestämt mål utan har snarare karaktären av ett 
mödosamt myrstacksbyggande, där varje barr är ett 
omistligt men omärkligt bidrag till helheten.

Minerva
Sett med dessa ögon kan 1800-talets trevande, litet 
irrande och naiva bildningsarbete synas ha varit 
nödvändigt för a tt skapa den rätta jordmånen för 
formandet av den borgerliga folkbildningsrörelsens
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flaggskepp i Umeå, biblioteks- och föreläsningsför- 
eningen Minerva. Föreningen fick mycket snabbt 
något av ett monopol på folkbildningsarbetet i sta
den, eftersom en industriarbetarkår i stort sett sak
nades och de socialistiska ansträngningarna på om
rådet mycket sent fick något fotfäste — det var 
hantverkare och en snabbt växande skara tjänstemän 
som dominerade stadsbilden vid Minervas födelse.

Föreningen bildades vid ett möte i det nybyggda 
ordenshuset den 21 januari 1903, och lokalen 
skvallrar om var idén föddes. Förmodligen ska man 
ändå inte stirra sig blind på ramen kring bildandet 
— nykterhetssaken hade sedan starten i Umeå haft 
sina främsta förespråkare bland medelklass och 
hantverkare, och nykterhetsrörelsen var genom sin 
demokratiska organisation ett lämpligt forum att 
testa nya idéer i. Socialt kan Minerva sägas ha lagt 
sin framtid i händerna på en hantverkarpräglad me
delklass; ja, det är nog inte alltför vågat att påstå att 
föreningen bar vidare arvet från Umeå Arbetareför
ening. Om det blir nödvändigt inför historiens do- 
marskrank finns det to m  vissa indicier att lägga 
fram: Något år tidigare hade en läseförening bildats 
i Umeå som höll några föreläsningar i läroverkets 
gymnastiksal. En grupp åhörare var missnöjd med 
att dessa föreläsningar inte hölls på en tillräckligt 
folklig basis, vilket ledde till att en gjutare Nord
ström i logen Finch väckte frågan om bildandet av 
en ny föreläsningsförening. Den sociala ambitionen 
med verksamheten, som arbetarföreningen haft, 
fanns alltså med redan från böqan i Minerva. Detta 
nämns också i en protokollsanteckning från det 
första mötet, där föreningen sägs ha »tagit till sin 
uppgift att genom billiga föreläsningar och boklån 
arbeta speciellt för arbetareklassens framåtskridan
de». De trettioen närvarande har med sina namn i 
protokollet godkänt denna skrivning och tjugoen 
av dem presenterar sig med en hantverkartitel. Så 
långt kommen i bevisföringen vore det frestande 
att spekulera i att den Nordström som väckt frågan 
om Minerva i logen Finch var samme Nordström 
som tjugosex år tidigare i sitt hus på Nygatan hyst 
arbetarföreningens bibliotek, men tyvärr är tidsga
pet litet för stort för att det ska verka troligt.

Minervas föreläsningar hölls den första tiden av 
ortens egna kulturbärare och de dominerande äm
nena var populärvetenskap och kulturhistoria. Ett

utmärkande drag jämfört med de tidigare folkbild- 
nigsförsöken i Umeå var att religionen fick en mer 
nedtonad roll både som ram och innehåll för före
läsningarna. Som företeelse var Minerva starkt på
verkad av den vid sekelskiftet livskraftiga arbetar
institut-rörelsen — Anton Nyströms arbetarinstitut 
i Stockholm var förebild på ett indirekt plan — och 
därigenom fick det positivistiska synsättet ett visst 
inflytande. Både metafysiska och fysiska föreläs- 
ningsämnen skulle behandlas på ett strikt veten
skapligt manér, rationellt och spekulationsfritt, och 
religiösa och politiska ämnen hänvisades till privat
livets sfär. Steget är ganska långt från Daniel 
Naezéns fysikoteologiska grundsyn, där vetenska
pens sinnrika system hade varit bevis på en guds 
existens, eller från den patriotiska och religiösa ram 
som ofta omgett arbetarföreningens arrangemang. 
År 1905 anslöt sig Minerva till folkbildningsförbun
det i Stockholm, vilket betydde att de lokala för
mågorna i talarstolen ersattes av centralt rekvirera
de föreläsare. Därmed förlorade föreningen delvis 
rollen som spegel av den i staden boende medel
klassens själ och hjärta.

Under Minervas drygt sextioåriga tillvaro var fö
reläsningarna den verksamhet som mest märktes u t
åt — vissa terminer under det första årtiondet hade 
man 300 åhörare i genomsnitt per föreläsning; en
staka gånger, t  ex vid en Wennerbergafton, nådde 
man över 500, och även då intresset böljade dala 
mot seklets mitt hade man en trogen stampublik 
runt 100. De pengar som arrangemangen gav hade 
ett enda mål: att bilda ett folkbibliotek. Hur pri
märt detta bibliotek var, visar det första mötet 
1903 där man valde en bibliotekarie utan att ännu 
äga en enda bok. Vid det första verksamhetsårets 
slut fanns 78 band i samlingen och därefter gick u t
vecklingen fort: 1906 inrättades en läsestuga och 
ett bibliotek i rådhuset. Senare flyttade man in i 
den byggnad vid Tegsbron som umeborna känner 
som Smörasken, 1914 var beståndet 1.018 böcker. 
Det året slopade man också låneavgiften och boklå
nen fördubblades på kort tid. 1923 noterade man 
9.600 lån på sina 2.500 böcker, och in på 1930- 
talet började bibliotekets verksamhet växa den 
ideella föreningen över huvudet. Kanske var det 
därför en för föreningen i längden lycklig lösning 
då statsmakterna på 1930-talet skärpte kraven för
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Minervas läsestuga i rådhuset, Umeå, om kring 1906. F o to  i Stellan R oséns bildsamling, VLM.

statsbidrag till föreningsbibliotek — dessa måste 
vara tillgängliga även för icke-medlemmar löd de 
nya direktiven. Minervas reaktion på detta var att 
lämna över sitt bibliotek till Umeå stad 1936. För
eningen fick sitt anslag, biblioteket fanns fortfaran
de i de gamla lokalerna, men plötsligt hade Umeå 
genom denna rockad begåvats med ett stadsbiblio
tek.

Verksamhetsberättelsen inför 1960 avslöjar att 
föreningen var medveten om att det kommande 
året skulle bli avgörande för Minervas fortlevnad. 
Intresset hade sakta dalat under de föregående åren,

och 1960 skulle televisionen nå Umeå. Litet hurt- 
friskt och käckt nämner författaren till verksam
hetsberättelsen att Minerva skulle se det nya me
diets intåg som en stimulerande utmaning. Televi
sionen tycks ha varit det sista strået som knäckte 
kamelens rygg, eftersom Minerva formellt lades 
ner 1967 efter att ha varit overksam ett par år. Fö- 
reläsningsföreningen Minerva är alltså i dag död, 
men biblioteksföreningens anda och böcker lever 
fortfarande kvar i umebornas centrum genom det 
nya stadsbiblioteket.
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Utan läskunnighet inga bibliotek 
Utan bibliotek inge
Elsi Ekstedt »Lars Ericsson

Läskunnigheten i Sverige har en lång tradition. 
Kvinnorna hade i hemmen ansvar för att barn och 
husfolk skulle lära sig läsa och förstå de kristna hu
vudstyckena. Vid husförhören kontrollerade sedan 
prästen församlingsbornas kunskaper såväl beträf
fande innanläsning och »begrepp» som i att kunna 
katekesen utantill och antecknade betyg i husför- 
hörslängderna. Detta var överhetens kontroll av att 
folket var insatt i den kristna läran.

Den gamla katekesundervisningen resulterade! 
huvudsakligen i utantillkunskaper. Läsfärdighet fås 
endast genom övning och tillgången på böcker var 
mycket begränsad. År 1526 fanns Nya testamentet 
och 1541 hela Bibeln på svenska. Luthers lilla kate
kes, 1695 års psalmbok och almanackan tillhör vå
ra folkböcker. Men Bibeln var en dyrbar bok och 
det är först på 1800-talet, som den börjar bli all
män i allmogehemmen. Viss profan litteratur före
kom ibland.

Prästerna hade också en folkbildande roll och i 
sakristian eller i prästgården samlades böcker om 
ekonomi, teknik, lantbruk och medicin, som kunde 
lånas ut till sockenborna. Förutom prästerskapet 
initierade och stödde även lokala ståndspersoner 
detta.

Folkbildning och folkbibliotek hörde nära sam
man. Meningarna var delade om nödvändigheten av 
dem. När kammarskrivaren Carl-Ulrik Roos som 
den förste i Sverige 1828 motionerade i ståndsriks
dagen om statligt stöd för inrättande av sockenbib
liotek i varje pastorat, avslogs motionen i samtliga

fyra stånd. »Lokalbiblioteker för allmänheten där 
böcker och skrifter uti religion, moral, historia, geo
grafi, lag och ekonomi m m vore att tillgå», skriver 
han bl a i sin motion. Först vid riksdagen 1840/41 
beslöt man inrätta en allmän och obligatorisk un
dervisning.

Läsning för folket
År 1832 utkom H P Broughams klassiska arbete 
Om folkbildning på svenska och året därpå riksdags
mannen i bondeståndet Per Sahlströms Om folkun
dervisning. Samma år bildades Sällskapet för nytti
ga kunskapers spridande, som 1834 började publi
cera tidskriftsserien Läsning för folket.

I första paragrafen av sällskapets stadgar kan 
man läsa: »Sällskapet har till föremål att utgifva 
och för det lindrigaste pris som möjligt, ibland de 
arbetande klasserna och i synnerhet allmogen, spri
da och till salu hålla skrifter, tj enliga att j em te sin
nets förädlande och eftertankens väckande, öfwa 
och öka arbetshågen, såväl genom anvisningar till 
dess förnuftigare och förmånligare användande in
om de redan kända och idkade näringsgrenarne, 
som genom dess inledande på nya — allt i avsigt att 
befordra trefnad och välstånd ibland dessa samhäll- 
klasser».

Läsning för folket blev inte någon försäljnings
framgång. Kostnaden var tre kronor per år och in
nehållet genomsyrades av de konservativa idéerna i
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Sällskap ;t lor nyttiga Kunskapers 
spridande.

j F ö r s t a  å r g å n g e n .

0 t ® « £ Ä « j © C J l l ,  1835.
TRYCKT HOS P . A. N O R S T E D T  & S Ö N E R ,  

Koogl, Boktryckare.

Illustration i en artikel signerad »B z», »Om L u ften s watten- 
halt och de fenom en , som  deraf föranledas»: »— D e natur
kunniga hafwa a ftecknat emellan 150  och 2 0 0  olika form er 
(hw araf några wisas i följande figur), som  genom  nålarnes 
sam manväxning u ppkom m it, m en alltid  m ed bibehållande 
a f den  bestäm da lutningen em o t hwarandra m ed winklar a f  
60° och 120°.» Läsning för fo lk e t 1844.

Ur en artikel om  runskrift i Läsning fö r  fo lk e t 1866.

3  SBabfnnba fotfen (fpåbo Ijärab t llplanb) ffall bet ftn= 

na8 i ©fråmftabS gärbe inmib bpn en ften meb forS odj föl= 
janbe inffrift:

HIYUm+KM. MT". Rrlhl'. Pftjll. MitHl- rKtlR.
+ ih t. hRii. Hli. 1T\R. 4I11BI. I t .  m h . W .  INYf. 
mHtilYR.

©etta blir ju omffrifmet meb mantiga bofftäfmer: 

Svarthofdi let reisa stein thentsa eftir A nu(n)t (jöät ftdr 
t  font A ) sun sin. Kuth hialbi a(n)t hans auk alum
kristnum.

cdj på manlig fmenffa:
©mavf£)öfbe lät refa ften benna efter Slnunb, fon fin. @ub
fyjelpe anbe bjaixS odj alla friftna.

Tidskriften  Läsning fö r fo lk e t började utges 1835 av Sällskapet för nyttiga  kunskapers spridande i S tockh olm  och u t
kom  m ed fyra häften p e r  är. F örutom  skönlitterära bidrag ingick populärvetenskapliga artiklar i d e  m est sk iftande äm 
nen. A rtiklarna är endast signerade, men bakom  dem  s to d  o fta  dåtidens auktorite ter. (En flitig  m edarbetare var t  ex  
prosten  A  A  G rafström .) T idskriftens namn ändrades 1899 till Läsning för svenska fo lket.

samhället. För att få en bättre spridning beslöt 
1851 års riksdag att anslå medel för att köpa in 
femton årgångar av överskottsupplagan från förla
get, Norstedt & Söner, och skänka dem till var och 
en av landets omkring 2.400 folkskolor. Många

präster hade dock trots påstötningar inte avhämtat 
böckerna hos konsistoriet, dit de hade sänts. Publi
kationerna kom i stället så småningom ofta att ingå 
i de sockenbibliotek som inrättades.

De första sockenbiblioteken uppstod på lands-
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V icepastor Lars D ah lsted t i s i tt  expeditionsrum , salen i 
gamla prästgården, Vilhelmina. 1890-talet.

bygden under 1830-talet, ofta under prästerskapets 
ledning. I 1842 års folkskolestadga uppmanades 
prästerskapet att inrätta sockenbibliotek: »för un
derhållande af de i skolan förwärfwade kunskaper 
och synnerligen befrämjande af en sann kristlig 
bildning» ville staten »uppmuntra till inrättande 
och begagnande af sockenbibliotek». Inga statliga 
medel anslogs dock till verksamheten.

Det tidiga folkbildningsarbetet var, förutom att 
ge kunskaper om läsning, skrivning och räkning, 
även moraliserande och skulle förhindra spridande 
av nya idéer om stat och religion, som den alltmer 
växande tidningspressen förmedlade. I Sverige u t
kom 80 tidningar och 20 periodiska tidskrifter år 
1833.

Kyrkoherden i Umeå landsförsamling, prosten,

professorn och tillika medlemmen av Svenska aka
demien Anders Abraham Grafström, 1790—1870, 
var en flitig medarbetare i Läsning för folket. Han 
verkade »nitiskt för höjande af församlingslif, nyk
terhet och folkbildning och förstod att med kraft 
göra sin auktoritet gällande, när så kräfdes», säger 
Bygden i Hernösands stifts herdaminne. Grafströms 
dikt Bördorna är ett exempel på de förmaningar om 
förnöjsamhet som man framförde i denna tidskrift: 

»På vägen, som vi vandra här 
Den ena med den andra 
Hvar en af oss sin börda bär 
Vi får dess tyngd ej klandra 
Den kan omskifta inom kort,
Men fri får ingen vara 
Gud tager ingens börda bort 
Han byter om den bara.»
Inrättandet av sockenbibliotek gick långsamt 

och uppvisar stora regionala skillnader. I Västerbot
ten började de sin verksamhet först i slutet av 1850- 
talet. Genom att läsa landshövdingarnas och folk
skoleinspektörernas ämbetsberättelser kan vi få en 
uppfattning om denna utveckling. Vidstående ta 
bell visar när ett sockenbibliotek i dessa omnämns 
för första gången. Detta utesluter inte att ett soc
kenbibliotek kan ha tillkommit något tidigare.

Sockenprotokoll, biblioteksstadgar, förvärvs- 
och utlåningsjournaler finns ibland bevarade och 
borde locka till vidare studier inom den egna kom
munen. Tabellen över ungefärliga startår för soc
kenbiblioteken i länet kan kanske då vara en u t
gångspunkt.

Folkskoleinspektörerna blev 1859 tillsynsmyn
dighet för sockenbiblioteken. Då det visade sig, att 
läskunnigheten, trots folkskolans införande, fortfa
rande var bristfällig, föranstaltade justitiekanslern 
att konsistorierna skulle inventera samtliga landets 
sockenbibliotek. Som en omedelbar följd av detta 
inrättades bibliotek i många socknar även i Väster
botten.

I landshövdingens ämbetsberättelse för åren 
1856—1860 står: »Några egentlige folknöjen före
komma ej inom länet, och endast i Umeå socken 
och Ytterstfors bruksförsamling finnas sockenbib
liotek inrättade.»

Att döma av protokollen från sockenstämmorna 
var förmodligen Åsele socken först i länet genom
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Sockenbibliotekens tillkomst i Västerbotten

1855-1860
R - i m r l o ä l  C lBygdeå1 (1 8 5 9 )  
Umeå lfs (1859 )  
Y tterstfors (1859 )

1861-1865

Åsele2 (18591  
Skellefteå lfs3 (1860)

Burträsk11 (1863 ) Bjurholm6 (1864 )
Holmsund (1863 )

1866-1870
Nordmaling (1868 ) Vännäs (1868 )
Vilhelm ina (1868 ) Lövånger (1868 )
Umeå stad (1868 )

1876-1880
Lycksele (1876 )  
Teg6 (1876 )

Skellefteå stad3 (1880 )

1881-1885
Jörn (1881 ) Stensele (1881 )
Malå (1881 ) örträsk (1882)
Norsjö (1 8 8 1 ) Byske (1884 )

1886-1890
Sävar (1887 )

1891-1895
Mo ångsåg (Norrbyskär) (1893 )

1896-1900
Degerfors (1898 ) Nysätra (1899 )
Vännäs N yby (1899 )

1901-1905
D orotea (1905 ) Sorsele (1905 )
Fredrika (1905 )

1906-
Tärna kapellförsamling (efter 1910)

Uppgifterna hämtade ur folkskoleinspektörernas ämbetsbe- 
rättelser, utom  1. Karl Fahlgren, B ygdeå sockens historia, 
2. Fahlgren, Å sele sockens historia, 3. Fahlgren, Skellefteå  
sockens historia, 4. Paul Burström, Burträsk sockens h is to 
ria, 5. Elfred Olofsson, H em bygdsboken . N ordm alings och  
B jurholm s socknars historia  och  6. Fahlgren, Umeå sockens 
historia.

att redan den 10 april 1859 ha beslutat om ett soc
kenbibliotek. Till detta anslogs tio riksdaler. Detta 
anslag utgick oförändrat ända till slutet av århund
radet som man kan se av pastors ämbetsberättelse 
vid visitationen år 1894. Motsvarande berättelse år 
1903 upplyser om att biblioteket var föga använt.

Enligt uppgift av Elfred Olofsson i Hembygdsbo
ken. Nordmalings och Bjurholms socknars historia 
lär det så tidigt som 1847 ha funnits ett bibliotek i 
Bjurholm. Det var flera år före ordnad undervisning 
och troligen tack vare att ett statsbidrag, »folksko- 
leavgift», utgick för åren 1846—1851.

Några veckor senare än Åsele, den första maj
1859, grundades det första biblioteket i Umeå. 
Fahlgren berättar om det i Umeå sockens historia. 
Grunden var lagd genom att fullständiga årgångar 
av Läsning för folket fanns. Sockenstämman anslog 
sex öre per mantalskriven person till biblioteket. 
Beslutet skulle gälla ett år, men förnyades i juli
1860. Bokbeståndet skulle som tidigare förvaras i 
den fasta skolans lokaler i kyrkbyn och handhavas 
av folkskolläraren »efter ett för biblioteket upp
gjort reglemente». Utlåningsjournalerna från åren 
1875—1938 finns bevarade på Umeå stadsbibliotek.

Bygdeå fick sitt första bibliotek 1859. Bruks
patron Häggström i Dalkarlså skänkte då 259 riks
daler och av vaije mantalskriven man uttaxerades 
25 öre och av varje mantalskriven kvinna hälften.

I Skellefteå stads historia kan man läsa, att Skel
lefteå fick sitt sockenbibliotek år 1860. Domkapit
let hade gjort en framställning till sockenstämman, 
men bönderna var inte villiga att lämna några peng
ar till detta. Man fick i stället som gåva 150 böcker 
av en grosshandlare Alm i Stockholm. Inte heller 
1864 var sockenstämman villig att anslå medel till 
biblioteket.

I folkskoleinspektören E A Rosenius’ (äldre bro
der till väckelsepredikanten Carl Olof Rosenius) 
ämbetsberättelse år 1863 får man en bild av vad 
han förväntar sig av sockenbiblioteken: »Socken
biblioteken hafva deremot börjat ganska allmänt 
anläggas och man har haft glädjen finna att de städ
se alltmer icke allenast af dem, som genomgått 
folkskolan, utan ock af äldre personer börjat anli
tas. I många församlingar hafva flera hundrade 
band årligen på lån utgått, hvilket i mer än ett hän
seende visat sig vara välsignelserikt, ty  derigenom
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har icke allenast vettgirigheten och insigten i många 
viktiga frågor hos allmogen börjat ökas, utan lediga 
stunder under söcken- och helgdagar hafva ock 
emot vanligheten börjat på det mest ädla och värdi
ga sätt användas. Den omständigheten att denna 
höga nord är i allmänhet glest befolkad, så att in
byggarna i små byalag eller enstaka hushåll sitta 
spridda i de tysta och lugna dalarne, der den frid
fulla, stundom majestätiska naturen redan mäktigt 
talar till barnet och ynglingen, gör att folket här ic
ke allenast är till natur och lynne mer kontempla- 
ativt än i många andra provinser, utan värnar ock 
detsamma om många förströelser och förvillelser, 
samt innebär en mäktig impuls att använda lediga 
stunder till genomläsandet af böcker, som kunna 
vidga dess synkrets öfver nådens och naturens rike. 
Derför är ock folket här i allmänhet mer insigts- 
fullt, än i många andra delar af vårt land, men 
mycket återstår dock ännu att önska med hänseen
de både till de ungas bildning och daning och de 
äldres ledning, ty om icke vetandets grund först 
blifver väl och visligt lagd och icke de äldres 
sjelfstudium sedan vaksamt följes och värdigt ledes 
— så kommer det lätt, såsom många sorgliga exem
pel visa, genom kastningar af sj elfiskhet att urarta 
och i sitt sköte bära frön till mångfaldiga villfarel
ser.»

År 1871 skriver folkskoleinspektören: »Inom in
spektionsdistriktet finnas 16 Sockenbibliotek, som 
för det mesta flitigt anlitas. De äro ej alla rikligt 
försedde med böcker. Orsaken, såväl dertill som att 
Sockenbibliotek saknas i några församlingar, har 
uppgifvits vara brist på medel.»

Mer än hälften av sockenbiblioteken i Västerbot
ten tillkom efter år 1880. Dorotea, Fredrika och 
Sorsele får bibliotek först i böljan av 1900-talet 
och Tärna kapellförsamling saknar bibliotek så sent 
som år 1910. Även om det fanns bibliotek i de fles
ta socknar var många små och lite utnyttjade.

Mot slutet av 1800-talet får sockenbiblioteken 
allt svårare att behålla sina läsare. En viktig anled
ning till bibliotekens tillbakagång var att bokbe
stånden inte förnyades. Förutom pengar saknades 
många gånger även vilja att förse biblioteken med 
ny och modern litteratur.

I folkskoleinspektörens rapport från 1891 står: 
»Men sedan Herrar bokförläggare böljat skicka till

Thilda Johansson, maka till Oskar Ferdinand Johansson i 
Slussfors, vid skr ivbordet fram för bokskåpet i deras tidigare 
hem 1925. O F Johansson var skriben t i bl a Umeå N ya T id
ning, U m ebladet och VK.

landsorten stora sändningar godtköpslitteratur af 
till stor del värdelös, stundom skadlig beskaffenhet, 
och allmogen vid dessa bokauktioner ofta för några 
ören skaffa sig böcker, hvilka den med begärlighet 
läser, och sedan den billiga, radikala stundom sede- 
förderfvande tidningslitteraturen äfven hos oss bör
jat bana sig väg till bredare folklagren få Socken
biblioteken med sina oftast goda böcker mest stå 
obegagnade.»

Även om vi rätt väl vet var sockenbibliotek fanns 
och när de kom till, är våra kunskaper om vilka
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C A T H A L O G

0 f  v e r

Y t l n * s l f o r s s  L å n e  B i b l i o l l i c k

tillhörande böcker år 1862 .

:N:o

1— 4. L örd ags M agasinet, m ed ta lrik a träd

s n it t ,  1, 2 , 3 , 4:de häftet.

ö — 10. F am iljeb ok en , a f C arlen, 1, 2 , 2 , 3, 

4, T> bandet.

11 —  12. N ordbon under Hedna tid en , a f H olm 

b erg , m ed träd sn itt, 1, 2  delen .

13. S tra ff och  Straffanstalter.

1 4 — 37. L ä sn in g  för fo lk et, 1, 2 , 3 , 4 ,^ 5 , 6 , 

7 , 8 , 10 , 11 , 12 , 1 3 , 14 , 15 , 16 , 

17 , 18 , 19 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4  år

gången  (fo r tsä ttn in g  1 2 3 ).

3 8  41 . A nvisn in g  till Jordbrukets fö rb ä tt

r in g  1, 2 delen , 2 exem plar.

42. E n u n g  C hristen.

43 . Praktisk H andledning i Jordbruket, a f  

H oving.

Första sidan i den  fyrsidiga katalogen fö r  Y tterstfo rs  b ib lio 
tek , tr y c k t 1862. B ib lio tek e t hade då 155 band.

böcker som de hade att erbjuda betydligt sämre. 
Endast några få kataloger är bevarade. Den äldsta 
tryckta katalogen, som vi har lyckats spåra, är från 
Ytterstfors år 1862. Biblioteket hade då 155 band.

Katalogen från Lycksele sockenbibliotek år 
1883 visar vad ett sockenbibliotek kunde innehålla. 
Med sina 400 volymer var det ett av de större i lä
net. Listan över skönlitteratur är emellertid kort. 
Endast 45 titlar anges och av dem är 22 av signatu
ren A.L.O.E., vilket betydde A Lady of England, 
pseudonym för Charlotte M Tucker. Av svenska

C O Rosenius.

författare finns Tegner med Fritiofs saga och To- 
pelius’ Fältskärns berättelser. Förutom 50 årgångar 
Läsning för folket i obruten svit fanns också Rose
nius’ Pietisten med 18 årgångar. Både landshöv
dingen och folkskoleinspektören framhöll, att 
Lycksele hade generösa anslag till biblioteket. Vissa 
år anslogs ända till 150 kronor för inköp av böcker.

När bokbeståndet i Bjurholm inventerades på 
1960-talet fann man 63 volymer från 1860 och ti
digare. Elfred Olsson skriver i Hembygdsboken 
Nordmalings och Bjurholms socknars historia:
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Försam lingshem m et i ö s tra  örträsk  m ed b ib lio tek  och läs
rum i källarvåningen togs i bruk 1955.

»Nödåren i slutet på 1860-talet sätter också prä
gel på bokbeståndet: N:o 37 ’Hjelp i nöden eller 
Råd till allmogen, att under svåra år till föda för sig 
och husdjuren använda några hälsosamma och fö
dande vildt wäxande naturalster, på hwilka å landet 
finnes ymnig tillgång, och som utan penningar kun
na anskaffas äfven av den fattigaste’ med ’Förord 
till Sweriges presterskap’. Boken ger råd för tillva
ratagande av lavar, svampar och råd för beredning 
av svenskt kaffe av säd och råd för sparsamhet: 
’... den säkraste väg att fylla tomma fickor är twen- 
ne enkla reglor:
l :o  Wälj redlighet och werksamhet till ditt bestän
diga sällskap
2:o Gif en skilling mindre ut, än din rena winst be
löper sig till.’»

Sockenbibliotekets stadgar reglerade verksamhe
ten. Vanligen var prästen ordförande i biblioteks- 
styrelsen, som ofta var skolrådet. Bibliotekarie var i 
de flesta fall skolläraren.

Anslagen till biblioteken saknades ibland eller 
var ytterst små. Andra vägar att finansiera verksam
heten var att använda hundskattemedel, vilket man 
gjorde i bl a Bjurholm och Burträsk. Låneavgifter 
och böter för för sent återlämnade böcker var ock
så en inkomstkälla men förekom inte överallt. I 
Lycksele kostade år 1883 lånen 5 öre per månad el
ler 50 öre per år. Man fick endast låna en bok åt 
gången. I Bygdeå var låneavgiften enligt Fahlgren i 
Bygdeä sockens historia år 1884 ett öre per bok 
och vecka.

Inköp på bokauktioner förekom också, men det 
vanligaste sättet att öka bokbeståndet var nog ändå 
gåvor från olika håll — privatpersoner, företag eller 
bokförlag.

öppethållandet var ofta söndagar kl 13—15 efter 
gudstjänsten, men andra tider kunde också före
komma.

Sockenbiblioteken var mest en landsbygdsföre- 
teelse. I städerna uppkom vid sidan om församlings- 
bibliotek bildningscirklar och arbetarföreningar. 
Dessa liberala arbetarbibliotek var av patriarkaliskt 
ursprung och skall inte förväxlas med arbetarrörel
sens bibliotek. I Umeå bildades Umeå Arbetarför
ening den 30 april 1877. Föreningen grundade ett 
bibliotek, som dock förstördes vid stadens brand 
1888, liksom även sockenbiblioteket.

Om föreläsningsföreningen Minerva berättar 
landshövdingeberättelsen från åren 1901—1905: 
»För folkupplysningen verkar Föreningen Minerva, 
som med anslag av staten och staden upprättat ett 
rikhaltigt bibliotek, anordnat arbetareföreläsningar 
och inrättat en läsestuga, där böcker och tidningar 
tillhandahålles m ot en mycket billig avgift.»

År 1905 anslog landstinget 500 kronor till vand- 
ringsbibliotek. »Offentliga boksamlingar hafva upp
rättats i ett flertal kommuner, hvaijämte genom 
landstingets försorg anskaffas tre s.k. vandringsbib- 
liotek, som cirkulera i bygderna.»

Vid riksdagen 1905 beslutade man för första 
gången om statsbidrag till församlingsbibliotek 
samt till vissa föreningsbibliotek. Bidraget var 75 
kronor per år, förutsatt att man erhöll lika stort 
ortsbidrag. Bidraget gällde endast inköp och bind
ning av böcker samt tryckning av katalog.

På grund av de övervägande religiösa bokbestån
den och bristen på anslag till förnyelse av dem kom
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Storum ans järnvägshotell från 1924  byggdes 1979 om  till 
biblio tek . Den ursprungliga köksavdelningen blev då huvud
b iblio tek . D e t m esta av inredningen har bevarats och huset 
är byggnadsm inne sedan 1980.

Malå f d  arbetsstuga på  Skolgatan  7 inrym de en tid  fo lk 
b ib lio teke t på  andra våningen.

intresset för sockenbiblioteken att minska på de 
flesta håll.

I och med möjligheten att få statsbidrag inleds 
e tt nytt skede, biblioteken rustas upp och omvand
las efter hand till församlings- eller kommunbiblio
tek beroende på om de kom att lyda under kyrko- 
eller kommunalstämma.

Stor betydelse för biblioteksutvecklingen i våra 
bygder under 1900-talet fick också de bibliotek 
som grundades av våra folkrörelser: väckelse-, nyk
terhets- och arbetarrörelsen.

A tt sockenbiblioteken på många håll blev litet 
utnyttjade hade också sina praktiska orsaker. För
utom begränsat öppethållande och ofta långa av
stånd med dåliga kommunikationer måste man för 
a tt kunna läsa lånebibliotekets böcker ha tid, plats, 
ljus och läsro. För tungt arbetande människor upp
togs den vakna tiden av mer jordnära sysslor och 
efter en lång arbetsdag var man ofta för trö tt att 
orka läsa i böcker.

Även om alla var läskunniga, hade inte alla fått 
tillfälle att utveckla den läsfärdighet som var nöd
vändig för en eftertänksam och kritisk läsning av de 
böcker sockenbiblioteket kunde tillhandahålla.

Sett med dagens ögon ter sig 1800-talets socken
bibliotek ganska blygsamma. Vi får minnas dem

som det första organiserade försöket att föra u t lå- 
neboken till hela folket. Bedöms de ifrån den u t
gångspunkten, utgör de en av grundstenarna i vår 
svenska folkbildningshistoria.

Några av museibibliotekets äldsta böcker

BILBERG, JOHANNES Midnats Solens rätta och  
synlige rum uti norrlanden... astronomiske obser
vationer hållne vid som marsolståndet år 1695. 
Stockholm .

ORRELIUS, MAGNUS Inledning till Djur-Känningen 
eller Redig Beskrivning på härtils bekanta Fyrfota- 
de eller Däggande Djur. Stockholm  1776.

HULPHERS, ABRAB. ABR=SON Samlingar till en 
Beskrifning öfwer Norrland. Fem te Samlingen II 
Bandet om  W esterbottens Städer. Westerås 1797.

ADDE Testam ent: Same kiäli puoktetum : Nya Tes
tam entet på lapska översatt av Pehr Fjellström. 
1755.

SCHEFFERUS, JOHANNES Histoire de la Laponie, 
sa description, 1’origine, les moeurs, la maniere de 
vivre de ses habitans, leur religion, leur magie et les 
choses rares du Pais. Paris 1678.
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Bibliotek i Nordmali
Lars Ericsson

»Boken — en underlig tingest — små ord, män
niskors tankar — hela skälvande livsöden... 
Tragedi och komik, genialitet och banalitet. 
Blandat som livet självt — bjuder tusen bland
ningar — är en livets spegel.»

Citatet är hämtat från »Trumpeten», en hek- 
tograferad tidning, utgiven av IOGT-logen Man
hems stjärna i Rundvik i november 1915.

Idag är boken, denna underliga tingest, var 
mans egendom inte minst tack vare våra folk
bibliotek. Du kan få låna praktiskt taget vilken 
bok du vill; finns den inte i ditt bibliotek, lånar 
man in den för din räkning från annat håll, även 
från utlandet.

Så har det inte alltid varit. Några glimtar från 
äldre biblioteksverksamhet i Nordmaling kan ge 
en liten bild av hur folkets bibliotek vuxit fram 
i en av våra bygder. Hem m a hos G ustaf B jörklund, snickare i O lofsfors.

Första lånebiblioteket i Nordmaling var ett socken
bibliotek grundat på 1860-talet. I folkskoleinspek
törens rapport år 1868 nämns sockenbibliotek i 
Nordmaling och tretton andra socknar i länet.

År 1879 kom folkskolläraren Isak Edward Dahl
ström från Alnö till bygden. Han blev då förestån
dare för sockenbiblioteket. Det var vanligt vid den 
tiden att sysslan ingick i folkskollärarens tjänst. 
Edward Dahlström var förutom lärare även klocka
re och en framstående kommunalman och drev 
bokhandel i Nordmaling. I anslutning till bokhan
deln fanns ett tryckeri där man t  ex kunde beställa 
inbjudningskort till bröllop och begravningar.

En kassabok för sockenbiblioteket omfattande 
tiden 1887—1907 finns bevarad i Nordmalings soc
kens kyrkoarkiv. Den visar att anslaget till bibliote
ket var oförändrat hela tiden och utgjorde 75 kr 
per år, varav 20 kr var arvode till bibliotekarien. 
Man var sparsam, av anslaget sparades en del. Bank
konto öppnades i Hernösands Enskilda Bank, vars 
ombud bibliotekarien var. År 1891 fanns på biblio
tekets konto 120:33 kr. Biblioteket, som tidigare 
funnits i skolan på Hammaren, flyttas år 1907 till 
kommunalhuset på Vallen.

År 1912 blev Dahlströms dotter Betty Dahl
ström—Carloz bibliotekarie. Hon skötte biblioteket
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till 1950, då hon efterträddes av fru Astrid Sund- 
qvist. Vi kan finna fler trotjänare i våra äldre biblio
tek, som i många år skötte sin syssla med ringa eller 
ingen ersättning, men familjen Dahlströms sjuttio
åriga arbete i Nordmaling är inte lätt att överträffa.

Under fru Dahlström—Carloz’ tid organiserades 
vandringsbibliotek i bygden. År 1950 fanns sådana 
utplacerade på arton platser. Kanhända har de sin 
grund i de vandringsbibliotek som G H von Koch 
berättar om i en artikel i Svenska Dagbladet i no
vember 1903:

»Mera ljus i Norrland kunde också skapas med 
hjälp av vandringsbibliotek som för 3 kr per månad 
kunde beställas från Föreningen för Folkbibliotek 
och läsestugor.» (Föregångare till Folkbildningsför
bundet.)

I reglementet av år 1907 för Nordmalings Kom
munbibliotek, som det gamla sockenbiblioteket då 
hette, får vi veta att boklånen var avgiftsfria, låne
tiden sex veckor och att biblioteket var öppet varje 
söndag mellan kl 1 och 3 em. Söndagens kyrkobe
sök kunde kombineras med boklån i biblioteket 
utan att sabbatsfriden stördes.

Vid 1907 års slut hade biblioteket e tt bokförråd 
om 537 band, och boklånen under året hade varit 
303. Bibliotekens ekonomi var länge helt beroende 
av små kommunala anslag och frivilliga gåvor. Stats
bidrag till sockenbiblioteken, om än blygsamma, 
utgick för första gången efter beslut av riksdagen år

1905. Föreningsägda bibliotek fick sina första stats
bidrag år 1912.

Förutom i kommunbiblioteket på Nordmalings- 
vallen skapades andra boksamlingar i socknen, t  ex 
i de nya sågverkssamhällena Norrbyskär och Rund
vik, som båda kom till under 1800-talets senare del.

Biblioteken på Norrbyskär
Vid sågverket på Norrbyskär, som hörde till Nord
maling innan Hörnefors blev egen socken, fanns re
dan tidigt en livlig biblioteksverksamhet. Folkskole
inspektören skriver i sin berättelse år 1904 om Mo 
ångsågs bibliotek på Norrbyskär att det »är kombi
nerat skol- och arbetarbibliotek uppställt i särskilda 
biblioteksrum i förening med läse- och tidningsrum. 
Det är rikhaltigt och väl ordnat och begagnas fli
tigt.»

Biblioteket bekostades av s å g v e r k s ä g a r e n .  Även 
vid bruket i Robertsfors fanns ett större arbetarbib
liotek. Familjen Kempe, som ägde båda verksamhe
terna, var ju kända för sitt intresse för kulturell 
verksamhet.

Det ligger dock nära till hands att anta att de väl
försedda biblioteken ingick som en del i företagets 
strategi att förhindra den »socialistiska smittan». 
Den första fackföreningen på Norrbyskär bildades 
inte förrän år 1919. P O Enquist skildrar i sin ro-

Räkenskaperna fö r  N ordm alings sockenbib lio tek  1890.

■ t l '  /r t i
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L ogeb ib lio teket, N orrbyskär.

man Musikanternas uttåg den socialistiska arbetar
rörelsens svårigheter för att få fotfäste i Västerbot
tens kustland.

En annan biblioteksbildare på Norrbyskär var 
IOGT-logen Kustbevakaren. Logen bildades år 
1893 och en studiecirkel startades år 1906. I boken 
Folkbildningsminnen beskriver Sigfrid Leander 
folkrörelsernas studiecirklar och bibliotek så här:

»Här var det fråga om studier, om aktivitet, om 
flit, om inbördes hjälp för de annars hjälplösa. En 
handfull böcker växte genom åren till ett riktigt 
bibliotek — inte ett sockenbibliotek, där vaije bok 
skulle prövas av gudaktighetens, fosterlandets och 
sedlighetens representanter, utan ett bibliotek, som 
också räknade med gudsförnekare och anarkister, 
samhällsomstörtare och utopister, alla de där för- 
kunnarna som inte trodde på en gammal himmel 
men väl på en ny jord.»

Det bibliotek som studiecirkeln startade år 1907 
bedrev sin verksamhet fram tills Hörnefors folkbib
liotek övertog föreningsbiblioteken i början av 
1950-talet. Av katalogen från år 1912 framgår att 
biblioteket hade 295 band, mest skönlitteratur. 
Det fanns också en särskild avdelning med ett tre t
tiotal ungdomsböcker.

I Hörnefors historia redovisas en utredning från 
år 1950, som visar att 60% av bokbeståndet inom 
kommunen fanns på Norrbyskär. Störst var Mo 
ångsågs bibliotek och IOGT-biblioteket på Norrby

skär kom på andra plats. På tredje plats kom ABF- 
biblioteket i Hörnefors, som hade omkring 1.600 
band.

Rundvik och logen Manhems stjärna 
Sockenbiblioteket och arbetarbibliotek av den typ 
som fanns på Norrby skär förmedlade en litteratur 
utvald på överhetens och de samhällsbevarande 
krafternas villkor.

Inom de växande folkrörelserna kände man be
hov av litteratur som också skildrade samhället och 
gav kunskap utifrån andra värderingar.

Väckelserörelsen spred sin litteratur främst ge
nom sina kolportörer. Nykterhetsrörelsen kom att 
bli den folkrörelse som blev banbrytare för biblio
teksverksamheten på många platser. Att man inom 
nykterhetsrörelsen redan tidigt hade ett levande in
tresse för folkbildningen och då inte minst biblio
teksverksamheten, framgår av en artikel i God- 
templarordens tidning Reformatorn den 28 okto
ber 1887:

»På Godtemplarordens program står visserligen 
folkbildningen inskriven och man har i logerna hit
tills gjort därför vad man förmått genom deklama
tioner, sång och uppläsande av stycken av framstå
ende författare. Men det är ej tillräckligt. Godtemp- 
larna behöver också logebibliotek med det bästa 
av svensk litteratur. Det kostar pengar, men, säger 
tidningen, kan man bygga ordenshus så kan man 
också skaffa bibliotek...».

Första biblioteket i Rundvik grundas av IOGT- 
logen Manhems stjärna. Logen, som bildades år 
1882, byggde egen lokal redan år 1884. Den loka
len har nu under mer än ett sekel varit en viktig 
samlingsplats för ortens folk. År 1906 bildar man 
den studiecirkel som utgör grunden för den fortsat
ta  biblioteksverksamheten. I september år 1908 in
venteras logens lösegendom. Man redovisar då 102 
böcker till ett sammanlagt värde av 160 kr. Samma 
månad beslutar man att även utomstående skall få 
tillträde till studiecirkeln.

Cirkeln fortsätter sin verksamhet genom åren 
och antalet böcker växer. För år 1916 finns en 
tryckt katalog bevarad. Den visar att antalet böcker
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Logen M anhem s Stjärna 1906. F o to  i Folkrörelsearkivet, Umeå.

»Till logen M anhem s Stjärna
Då undertecknade tillsa tts för överlägga om  b ildandet av 

en studiecirkel inom  logen få vi härm ed göra följande u t
talande.

B eh ovet av en bildningsanstalt inom varje godtäm plar- 
loge är så allm änt kän t a tt  något utförligare därom  ej torde  
behövas. G odtäm plarorden måste, fö r  sin fram tida framgång 
alltm er övergiva den  gamla Satsen a tt  söka rädda drinkaren  
d.v.s. förm å drinkare a t t  bli godtäm plare. D etta  är ju  och 
har varit ordens grundsats, m en bevisat är a tt  orden genom  
detta , b lo tt  tillföres m edlem m ar som  bliva m edlem m ar någ
ra månader och sedan gå u t eller bry ter sin förbindelse; där
fö r gäller a tt  på  övertygelsens väg, eller m ed andra ord, 
höjandet av bildningsnivån bland våra m edlem m ar söka  
skapa en trofast, ärlig och upplysande m edlem skara som  
m ed entusiasm  förer ordens mål fram till Slutet.»

Kom m itteutlåtande 1906 om  bildandet av studiecirkel.

Nedan: S tudiecirkel i logen M anhem s stjärna i R undvik o m 
kring 1913.
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nu växt till 347, varav 56 är Verdandis småskrifter. 
Enligt katalogen fördelas böckerna på följande äm
nesområden:

201 Skönlitteratur 
37 Nykterhets- och sociallitteratur 
45 Historia och biografier 
25 Geografi och reseskildringar 
39 Vetenskap

År 1928 har antalet volymer i biblioteket växt 
till 489 och man redovisar för året 506 boklån.

De studiecirklar som i böljan av seklet byggde 
upp våra föreningsbibliotek arbetade inte på sam
ma sätt som dagens studiecirklar. Man arbetade i 
samma studiecirkel år efter år och sysslade till 
största delen med litteratur, men även andra ämnen 
studerades. Från IOGT:s studiecirkel i Rundvik 
finns protokollen bevarade för åren 1916—1920.

Programmet för mars månad år 1916 kan ge oss 
en liten inblick i arbetssättet:

3/3 Anförande om Carl v Linné
Föreläsning »Träskofolket» av Birger 
Gustafsson
Dikt »Fjällappen» av Fritjof Gravström 
Lektion i snabbräkning 
Lektion i kollationering av additionstal 

10/3 Föreläsning om bronsåldern och järnåldern 
Anförande om Nordmaling i forna tider 
Anförande om John Ericsson 

17/3 Undervisning i snabbräkning
Anförande om Peter Vieselgren 
Undervisning om talbeteckningar (siffror) 
Deklamation: »På Värnamo marknad»

23/3 Uppläsning »Heliga Birgittas levnadshistoria» 
Deklamation »Svea» av Esaias Tegnér 
Uppläsning om Anders Celsius 
Uppläsning om gamla seder och folktro i 
Nordmaling förr.

Vid påföljande möte upplästes ett utförligt pro
tokoll om de ämnen som behandlades föregående 
gång.

Det IOGT-bibliotek som grundades av studiecir
keln i Rundvik år 1906 fortsatte sin verksamhet 
oavbrutet i fyrtiofem år, till år 1951.

En annan biblioteksverksamhet som betytt myc
ket i våra bygder har bedrivits av ABF. Enligt en 
grundkatalog, som finns på biblioteket i Nordma

ling, har ABF haft verksamhet i Rundvik sedan år 
1926:

»ABF:s insats, som överhuvudtaget utgör ett im
ponerande vittnesbörd om kulturella intressen och 
om organisationsförmåga hos Sveriges arbetare, har 
för biblioteksverksamhetens utveckling i landet varit 
av en mycket stor betydelse, som sträckt sig långt 
utöver de samhällslager, som dess verksamhet i 
första hand avsett att tillgodose», skriver Knut 
Tynell i Folkbiblioteken i Sverige 1931.

År 1951 överlämnades föreningsbiblioteken i 
Nordmaling till kommunens centralbibliotek. I 
Rundvik kunde IOGT och ABF tillsammans över
lämna omkring 3.800 band. A tt det var en för ti
den rätt imponerande boksamling framgår inte 
minst av att kommunbibliotekets bokförråd samti
digt var ca 2.800 band, varav 800 var nyinköpta. 
De arton vandringsbiblioteken är då oräknade.

Det år 1951 nybildade Folkbiblioteket placera
des de första åren i Rundvik, då man där hade både 
för statsbidrag godkända lokaler och utbildad bib
liotekarie. Senare flyttades biblioteket till kommu
nalhuset på Nordmalingsvallen och från år 1975 till 
nybyggda lokaler i Kyrkvallens skola.

Föreningsbibliotek fanns också på flera andra 
platser i Nordmalings socken. Många föreningar ha
de bibliotek, men de flesta var små jämfört med 
rundviksbiblioteken. Förutom IOGT och ABF har 
Blåbandsrörelsen, NTO och JUF haft rätt omfat
tande biblioteksverksamhet.

I bevarade kataloger kan vi få veta hur många 
och vilka böcker som fanns i biblioteken vid en del 
tidpunkter. Det kan ju vara intressant att få ta  del 
av det utbud av låneböcker som fanns, men böcker
na fick ju ett värde för människorna först när de lå
nades och lästes. Vi har betydligt svårare att skaffa 
oss kunskaper om vilka böcker som lånades och 
vem som lånade dem. Den kunskapen kan vi få om 
det finns utlåningsjournaler för biblioteken bevara
de, och det är inte så ofta fallet.

Att låna böcker i kommun- eller föreningsbiblio
tek var förbehållet ett fåtal människor. De flesta 
skulle direkt efter konfirmationen u t i arbetslivet. 
För läsning av böcker på fritiden blev inte utrym 
met stort. Ofta ansågs det högfärdigt och lika ofta 
som tecken på lathet att läsa i böcker när man kun
de göra någonting »nyttigt» i stället. I vissa kretsar
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betraktades också romaner och annan profan läs
ning som mycket ogudaktiga.

Rent praktiskt fanns det även orsaker som brom
sade bokens väg till folket. Förutom att bibliote
ken var små med litet urval och kort öppethållande 
så var det ofta långa avstånd till bibliotekslokalen 
och dåliga kommunikationer. Tungt arbete, trång
boddhet, usla ljusförhållanden och dålig läsvana var 
andra hinder som stod i vägen för bokens spridning.

I vårt vidsträcka län har föreningsbiblioteken 
haft stor betydelse för förmedlingen av den goda 
låneboken. De stora avstånden har gjort att man på 
många platser stått helt utan bibliotek om inte för

eningsbiblioteken trängt u t även till de små bygder
na. I många byar har det lilla bokskåpet i förenings
lokalen varit porten som öppnat vägen till böcker
na.

En undersökning från början av 1930-talet visar 
a tt folk- och studiecirkelbibliotekens utlåning i 
Västerbotten då var den lägsta i landet — 0,42 lån 
per invånare och år.

Motsvarande siffra för folkbibliotekens del i Väs
terbotten år 1960 var 3,21 lån per invånare och år.

År 1985 lånade västerbottningarna 9,41 böcker 
per invånare i sina folkbibliotek.

Prisdiktaren från
Bo Johansson

Vilhelmina socken eller kommun har liksom alla 
andra bygder i detta land haft sina märkliga män 
och kvinnor. Det har inte hunnit bli så många i Vil
helmina därför a tt bygden är så ung — bara lite 
drygt tvåhundra år gammal. Ena handens fingrar 
räcker gott och väl till för att räkna dem som gått 
till hävderna för sina litterära bravader — desto fler 
är de som blivit uppskrivna för a tt de brutit bygd, 
visat större styrka och uthållighet än andra eller 
klarat sig helskinnade i märkvärdiga eller vanvettiga 
äventyr. O P Pettersson har i sin byamonografi 
Gamla byar i Vilhelmina noterat alla de minnesvär
da. Men en av dem tycks han ha glömt, nämligen 
prästsonen Jonas Ulrik Grönlund, som erövrade 
Svenska Akademiens silvermedalj år 1847 med sitt 
diktverk Lappska Minnen, som blev lärare och fram
gångsrik läroboksförfattare, ämbetsman, europa- 
resenär och till sist kommerseråd.

Hemmet i Vilhelmina
Vad O P Pettersson ändå kan bidra med är några 
glimtar som låter ana Jonas Ulrik Grönlunds upp
växtmiljö i Vilhelmina. Fadern — Per Olof Grön
lund — var präst och kom till Vilhelmina 1828 med 
en familj som bestod av hustrun Catharina Agatha, 
de tre sönerna Samuel Reinhold, Carl Olof Lambert 
(han dog 1838) och Jonas Ulrik som var född den 
5 juli 1824 och så dottern Catharina Lovisa. Av
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0  P Pettersson att döma lästes det mycket i den 
grönlundska prästfamiljen.

Brodern Samuel Reinhold hade studerat vid 
Uppsala universitet. Han tröttnade dock på studier
na, for hem och blev handelsman i Vilhelmina. Fa
dern deltog i arbetet med den Lappska Psalmboken, 
som gavs u t 1849 - - »af honom äro 87 psalmer över
satta och 9 omarbetade», nämner Grape i Lappmar
kens Herdaminne, 1853). Botanikprofessorn J W 
Zetterstedts skildring av sin vistelse i prästgården i 
Vilhelmina 1832 antyder att prästhemmet i Vilhel
mina uppskattade böcker — att där fanns glädje 
med bokläsningen. Zetterstedt skriver om familjen 
och familjelivet:

»Kyrkoherde Grönlund är ganska lycklig inom 
sin husliga cirkel. Hans fru är ett utm ärkt älskvärt 
och belevat fruntimmer. Hans svärmor, prostinnan 
öhrling, är själva fliten och förstår att ännu i ålder
domen sprida glädje och munterhet omkring sej. 
Hans fyra barn, trenne söner och en dotter, äro alla 
hyggliga och hoppfulla.» I brist på grannar »hava de
1 stället inomhus ett upplyftande och bildande säll
skap av Tegnérs och Franzéns skaldestycken».

Man får det bestämda intrycket att Jonas Ulrik 
Grönlund kom från en mycket harmonisk, glad och 
vänlig familj, som väl följde med vad som hände i 
»stora världen». Harmonisk, glad och vänlig och 
godhjärtad tycks också Jonas Ulrik ha fortsatt att 
vara under hela livet. Därtill var han också fram
gångsrik i det mesta som han företog sig. Han var 
redan från början ett skolljus — blev snabbt en av 
de främsta eleverna i översta klassen i gymnasiet i 
Härnösand sedan fadern hade undervisat honom 
hemma. 1842 skrevs han in vid universitetet i Upp
sala. 1848 blev han filosofie magister på en avhand
ling Om Lapparne och deras gudar. Med den av
handlingen och med Lappska Minnen lämnade 
Jonas Ulrik Grönlund sitt bidrag till synen på sa- 
merna och till den diskussion om samerna som på
gått så länge och som då tagit ny fart i framför allt 
de kristna kretsarna. Men Jonas Ulrik Grönlunds 
bidrag var en romantikers eller en poets, trots att 
han måste ha m ött samernas verklighet på nära håll 
under uppväxttiden. Eller kanske tack vare...

Synen på samerna
Beskrivningarna och skildringarna av samerna och 
förhållandena i Lappland har varit många och skif
tande under århundradenas lopp. Gunnar Ahlström 
har i sin bok De mörka bergen redovisat de före
ställningar om samerna och Lappland som spritts 
ute i Europa genom där publicerade böcker och re
seskildringar. Resenärerna och reseskildrarna tycks 
också för det mesta ha gått södra Lappland förbi 
— d v s  den lapplandsdel som var Jonas Ulrik Grön
lunds hembygd. E tt undantag var Jon Engström, 
den muntre smålandsläkaren och grundaren av tid
ningen Barometern i Kalmar. Hans reseskildring 
som kom ut 1835 recenserades och blev föremål 
för ett par stora artiklar i Aftonbladet i februari 
1837 och där redovisade artikelförfattaren en syn 
på samerna, som antagligen var aktuell och allmänt 
spridd:

»Lapparne, och allt vad dem tillhörer och av dem 
kan bedrivas, får alldeles uteslutas ur beräkningen. 
Dessa odugliga och ovilliga nomader försvinna ock
så småningom och lämna intet spår efter sig, liksom 
de nordamerikanska vilda stammarne, vilka äro de
ras motsats i mod, stolthet och fintlighet, men de
ras fullkomliga vederlikar i hat till ansträngning och 
civilisation.»

Bland de kristna i Sverige på 1830-talet pågick 
livliga kontakter med utländska missionssällskap 
som ledde till bildandet av Svenska Missionssällska- 
pet 1835. En av de drivande krafterna var metodis
ten George Scott, som då kommit till Sverige. Som 
så många andra utlänningar var han intresserad av 
missionen bland samerna. En av de första frukterna 
av »omstarten» av den missionen var stationära sko
lor för samernas barn.

För att ytterligare belysa olikheterna i synsätten 
på Lappland och förhållandena där under 1800- 
talets hälft, återges några meningar ur Gunnar 
Ahlströms De mörka bergen:

»Om skönandarna varit intresserade av att be
handla de nordliga regionernas livsförhållanden, 
stod det rika material till förfogande i de gamla och 
nya ämbetsskrivelser från tjänstemännen däruppe, 
insiktsfulla rapporter av övervakande instanser och 
exakta relationer från gruvornas värld av skog och 
nybyggaremödor. Men dessa dokument stannade i 
Kammararkivets folianter eller samlade damm på
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Bergskollegiums hyllor. Sådana vittnesbörd föll 
utanför poeternas vikingadrömmar.»

Det verkar rent av som om dessa poeter inte alla 
gånger ville tro sina egna ögon.

»Om Lapparne och deras gudar»
I sin avhandling om samernas religion skriver Jonas 
Ulrik Grönlund:

»Vi nämnde, att Lapparne ännu inte helt och hål
let öfvergifvit tron på sina gamla Gudar, ehuru den 
nu mera betäckes med hemlighetens slöja och näs
tan blott uti oförklarliga vidskepelser framträder 
för den oinvigda betraktarens öga.»

Förklaring och mystifiering! Så som en romanti
kens poet gärna skriver. Men han nämner ändå att 
»flera finnas äfven bland denna så ofta föraktade 
människostam, hvilka med själ och hjerta äro hän- 
gifna åt en sann, enkel och enfaldig gudsdyrkan».

Och den allra sista meningen i avhandlingen är 
e tt citat av Geijer:

»Fjäll-Lappen har sin rot så djupt i den urgamla 
vildheten, att han är ett för odlingen bortdöende 
folk, oaktadt Christendomen och en faderlig rege
rings omsorger.»

När avhandlingen granskades på »Gustavianska 
Lärosalen den 9 Junii 1848» var Jonas Ulrik Grön
lund en känd skald — eller borde åtminstone ha va
rit det efter att ha fått Svenska Akademiens silver
medalj vid akademisammanträdet den 20 december 
1847 i bl a kungahusets närvaro.

Lappska Minnen
A tt Jonas Ulrik Grönlund hade samma syn på sa- 
merna som de andra »skönandarna» vid denna tid är 
uppenbart. Prisdikten Lappska Minnen visar dess
utom en mycket bestämd påverkan framförallt av 
Runeberg, men också av Tegner och Franzén. 
Runebergs Kung Fjalar hade kommit u t 1844 och 
hans första diktsamling med bl a dikten om bonden 
Paavo hade varit ute sedan 1833.

Lappska Minnen består av två långa berättande 
dikter. Inledningsdikten heter Pjättar Päjviä iPäldo- 
järvi. Denne Pjättar är en nordanlandets Job eller

en samisk bonden Paavo. Han är rik på guld och re
nar, är begåvad med sinnets adel och ett redligt 
hjärta och har två välartade söner. Alla lever i säll- 
het och frid. Men så drabbar elden och olyckan — 
Tjermes (åskans gud) straffar. Vinterförråden brin
ner upp, likaså kåtan med äldste sonen. Pjättar 
Päjviä försöker förstå meningen, tröstar sig med att 
»Seita straffar, Seita pröfvar även» och bygger upp 
alltsammans än en gång för att återigen drabbas 
och ytterligare än en gång. Hur man än söker beve
ka gudarna lyckas man inte undvika mera död och 
förödelse. I sin förtvivlan vänder sig då Pjättar
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Päjviä till de kristnas Gud med sin bön och den 
långa dikten slutar:

»Store Gud, som kristna skaror dyrka»,
Sade han, — »är Du den sanna Guden?
Låt ett tecken då från Dina höjder 
Hit till jordens låga nejder falla!»
Knappt han sagt till slut de sista orden,
Då en stjerna sågs på himlen tåga,
Klar som dagen ifrån hundra solar;
Och en Dufva utur äthern sänktes 
Och sig satte för den trycktes fötter,
Snön på fjället för dess hvithet dunklar.
Tviflets skyar glesnade och svunno 
Omkring Päjviäs sorgbetyngda hjerta.
Pannan klarnade, hans blickar brunno,
Men i tåren tecknades hans smärta.
Den andra långa berättande dikten i Lappska 

Minnen heter Fiskarlappen vid Wojma. På titelsidan 
står ett citat av Schiller:

»Was stehen wir hier noch feindlich geschieden, 
sind wir Biirger und Söhne von einem Lande?» 
»Lokalen för denna dikt», skriver författaren i en 

fotnot, »är i Wilhelmina Lappmark, der alla här fö
rekommande ortnamn, om ock fritt sammanställ
da, återfinnas.»

Dikten handlar om den sköna Inga, dotter till 
den rike bonden Stallo i Löfvaliden och lappyng
lingen Anel och deras kärleks öde. Han är utfattig 
och bor med sin blinda moder i en kåta vid sjön 
Wojma. Den sköna Inga och Anels kärlek till var
andra börjar ömt och ljuvt:

Bäckens silfver sakta porlar:
»Kunde Inga bli för Anel 
Hvad som Anel är för Inga 
Der i fjerran ej han dröjde».
Men Inga anar ofärd när de möts, »... det skrek 

en uf på fjellet». Men Anel är morsk och tröstande, 
han ska klara alla svårigheter, trots att han också 
varnas av Tjermes. För att trösta Inga ger han hen
ne det sista dyrbara han äger och som han fått i arv: 
silverbältet. Hon låter trösta sig och de lovar att ing
enting ska kunna skilja dem från varandra.

När Ingas moder finner sin dotter i armarna på 
Anel vid Wojmastranden, blir hon övermåttan för
färad över vad hon ser:

»Fasa! Blygd! — O störta himmel! —
Det är Stallos enda dotter».
Det är bestämt att Inga ska gifta sig med en präst. 

Den utfattige lappen Anel kan bygga sig en kula av 
is på fjället — det passar honom bäst. Modern tar 
ifrån Inga det silverbälte hon fått av Anel och kas
tar i Wojmas djup.

Anels moder — den blinda Gunnil — försöker 
trösta Anel — det finns nya renar att få — det finns 
andra flickor än svenska att välja bland. Gunnil le
tar fram den sista gömda silverpenningen och går 
ner till stranden för att offra den åt Wojma.

Gingo. Och på gröna stranden 
Föll en hvar på pannan neder 
Rundtorn Anels blinda moder.
Men som klippan, hundraårig 
Mossa på sin hjessa, lutar 
öfver vågorna, som brusa;
Så på knä och öfver Wojma 
Lutad stod den blinda Gunnil,
Och de glesa silfverhåren 
Fläktade så fritt för vinden.
Och de offrade åt Wojma,
Bådo stränga Gudamakter;
Men af vrede vågen svällde,
Skyar flögo mellan fjellen,
Svarta som Decemberqvällen,
Blixtar ljungade och Tjermes 
Dånade från alla bergen.
Anel tar sin roddbåt och ger sig ensam av u t på 

Wojma. Det blir en väldig storm, båten kapsejsar, 
Anel dyker och kommer upp med silverbältet, men 
hans tid är ute, han försvinner i djupet.

I Löfvaliden rustas det till bröllop i Stallogården. 
Inga ska giftas bort med prästen Petrus Säbbe från 
Sika. Inga är otröstlig:

»O, min fader! kan jag läka 
såret, som i hjertat blöder?»
Modern förstår att hon handlat fel och hon tar 

sitt liv i bryggstugan. Den döde Anel med silverbäl
te t i handen kommer på bår i en båt på Wojma. När 
Inga får silverbältet åter i sin hand orkar hon inte 
mer — de älskande förenas i döden...
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Svenska Akademiens granskning 
I Svenska Akademiens protokoll den 11 oktober 
1847 redovisades den långa rad tävlingsskrifter i 
skaldekonsten som inkommit det året. Lappska 
Minnen fick nr 31. I slutet av november avgav leda
möterna sina yttranden. P D A  Atterbom säger bl a: 
»Förebildsmönster är Runeberg; men emellertid 
möter oss ett försök till större berättande komposi
tion, ej utan uppfinning med åtskilliga icke vanliga 
taflor.» Ledamoten Valerius tycker att den ska be
lönas med »Mindre Guldpenningen». »En lugn och 
ren naturpoesi, hwarken stötande m ot naturen, el
ler krälande vid jorden, genomandas det hela», skri
ver han. »Lokalfärgen är bjert, mera sann än lysan
de.» Och ledamoten Grafström menar att »Förf. har 
äfven lyckligt begagnat Lappska traditioner och 
med talent målat Lapplands natur och lokala egen
heter. Fiskar-lappen, den sednare af de tvenne ro
manserna utmärker sig framför den förra såsom 
composition, ehuru ett och annat ställe, t. ex. mod
rens alls icke motiverade död är lätt att omarbeta; 
hvarpå i händelse af belöning författaren torde gö
ras uppmärksam.»

I böljan av december 1847 var granskarna Vale
rius, Atterbom, Grafström, Fahlcrantz, Enberg och 
sekreteraren Bernhard von Beskow eniga om för
slaget till belöningar det året. Det blev: No 24, 
Qvinnans Skapelse, No 29, Öfversättningar från La
tinska skalder, No 31, Lappska Minnen och No 5, 
Freden. Dessa fick silvermedaljer — ingen guldpen
ning delades ut.

När namnsedlarna bröts, visade det sig alltså att 
»Studeranden vid Uppsala Universitet Jonas Ulrik 
Grönlund» var författaren till Lappska Minnen. 
Den 15 dec 1847 skrev prisdiktaren till Akademien 
sedan han fått meddelandet om priset, »att jag icke 
... ämnar neka mig nöjet, som mig erbjudes, att 
sjelf mottaga belöningen».

Därmed var Jonas Ulrik Grönlunds diktarbana i 
stort sett slut. Det uppges att han skulle ha gjort en 
stor samling av »lapska sånger och melodier, sk  
’vuoleh’». Frågan är om de någonsin blivit utgivna. 
De kanske ännu finns kvar?

Om Jonas Ulrik Grönlunds vidare öden upplyser 
Svenska Män och Kvinnor, 1946 a tt han 1849 blev 
antagen som extra ordinarie kanslist i Finansexpe
ditionen. Han fick också anställning som lärare för

en greve G Gyldenstolpe och reste med denne 1850 - 
1853 till Tyskland, Holland, Belgien, Schweiz, 
Italien och Frankrike. Han stannade drygt ett år i 
Paris, där han studerade vid Sorbonne. Efter hem
komsten tjänstgjorde han i flera ämbetsverk, blev 
lärare och föreståndare för Nya Elementarskolan i 
Stockholm. 1855 gifte han sig med Rosa Clara God- 
bold, en »vacker, god och aristokratisk engelska».

Läroboksförfattare
Jonas Ulrik Grönlunds läroböcker i tyska, engelska 
och franska kom att användas länge. Böckerna var 
bearbetningar »för Svenskar af en Professor Ollen
dorff’s Nya Method att på sex månader lära sig lä
sa, skriva och tala» det främmande språket. Den 
språkinlärningsmetodik som Jonas Ulrik Grönlund 
förfäktade i bl a ett av företalen till läroböckerna är 
till stora delar aktuell än i dag — för att inte tala 
om kritiken av resultatet av språkundervisningen. 
»Icke sällan förspörjes från föräldrar och målsmän 
den klagan», skriver Grönlund, »att deras barn vid 
utgången från läroverken oaktadt flerårigt studium, 
icke kunna tala det främmande tungomålet.»

1863 utnämndes Jonas Ulrik Grönlund till kom
merseråd i Kungl Kommerskollegiet.

Han dog i Stockholm den 3 november 1884.

Här finns mer att läsa:
PETTERSSON, O P Gamla byar i Vilhelmina 
AHLSTRÖM, G En krönika om  de lappländska 

malmfälten  
GRAPE, I Lappmarkens herdaminne 1853  
ZETTERSTEDT, J W Resa genom  Umeå Lappmar

ker i V esterbottens län 
ENGSTRÖM, J Resa genom  Södra Lappland, Jemt- 

land, Trondheim och Dalarne år 1834. A ftonbla
dets recension till d:o.

SVENSKA MÄN OCH KVINNOR, 1946  
VÄSTERBOTTEN 4/73
Kopior av protokoll i Svenska Akadem iens handlingar.
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Subjektiv betraktelse
Sune Jonsson

I Den svenska fattigdomens betydelse skrev Carl 
Jonas Love Almqvist 1838: »Till bondfolket träng
er ingen annan skrift ännu än psalmboken, kate
kesen och stundom bibeln». Kanske kunde Alm
qvist ha lagt till bondepraktikan och alldeles säkert 
almanackan. Sedan 1747 har Vetenskapsakademien 
haft monopol på utgivningen, men 1906 arrendera
des rätten u t till Almqvist och Wiksell i Uppsala. I 
många hem ser man sparade detta sekels alla år
gångar av »45-öresalmanackan», hopsydda till en 
rad kubliknande uppslagsverk med personliga note
ringar om väder och vind, sådd och skörd och loka
la tilldragelser. Och med alla officiella och med ti
den växlande upplysningar om marknader, prediko- 
texter, jakttider eller värnpliktsmönstringar är des
sa hemsydda uppslagsverk utomordentliga kun
skapskällor om framfarna tider. Långt innan vår 
tids »massmediala» trycksaker började översvämma 
landet, hade almanackan en läsekrets som säkert in
te stod gudsböckerna efter.

Med Rosenius på salighetsvägen 
Ingen del av landet har varit så präglad av den låg
kyrkliga rosenianismen som norra Ångermanland 
och Västerbotten. 1930 redovisade man här inemot 
35 respektive 20 EFS-föreningar per 10.000 invå
nare. Inom väckelsekretsarna fick uppbyggelselitte- 
raturen i sin egenskap av följeslagare på den livsvik
tiga salighetsvägen säkert en vidare spridning än de 
»världsliga» böckerna. Själv skulle jag utan att tveka 
vilja säga, att några av Carl Olof Rosenius’ skrifter 
till »uppbyggelse i tron och gudaktigheten» hörde 
till de allra vanligaste böckerna i västerbottniska 
hem.

Rosenius var med då Evangeliska Fosterlandsstif
telsen bildades 1856. Grunden var en modifiering 
av det norrländska nyläseriet med dess inslag av

pietism, herrnhutism och lutherdom. Rosenius blev 
omåttligt populär som predikant och hans budskap, 
»nyevangelismen», fördes bl a fram i tidskriften 
Pietisten, som på sin tid hade betydligt större upp
laga än Aftonbladet. De flesta av Rosenius’ skrifter 
har publicerats efter hans död och är urval just ur 
Pietisten. De har gått u t i mångfaldiga upplagor. 
1931 var den sammanlagda upplagan 1.458.700 
exemplar. Mest spridd var hans Betraktelser för var 
dag i året (1873). 1931 hade betraktelserna gått u t 
i 31 upplagor och 139.000 exemplar. Rosenius var 
då den upplageledande författaren i Sverige, och 
mest frekvent förekom givetvis hans skrifter i EFS’ 
huvudområden, framför allt alltså i norra Ånger
manland och Västerbottens kustland.

Den rosenianska nyevangelismen befriade den 
frälsningssökande från lagen och »egenrättfärdig- 
hetskräftan». Rosenius uppmanar sina kristtrogna 
a tt ständigt »växa i nåden». Samtidigt betonar han 
lagens uppgift. Då människan genom lagens verkan 
tvingats uppleva sig som förtappad på grund av sin 
oförmåga att fullgöra lagens krav intill minsta bok
stav, så har Gud, som är kärleken, berett henne 
möjlighet till upprättelse. »Självviljande» ställs hon 
vid det nya prövoträdet, som är Kristus. För att 
frälsa människorna sände nämligen Gud sin son till 
världen och upprättade med honom det nya förbun
det. I sin eviga kärlek har Gud själv gäldat män
niskosläktets skuld och undandragit det från död 
och dom. »Verkheligheten» är alltså en oframkom
lig frälsningsväg. Lika bristfälligt i det avseendet är 
förnuftet. Rosenius talar ofta om »förnuftsdjävu- 
len». A tt tro är en himmelsk gåva och inte »ett ljus 
som den ene brodern kan giva den andre». Rosenius 
predikade mot allt som kunde skymma nåden, 
grumla glädjen och hindra överlämnandet. Man får 
»komma utan ett strå av egen grund att bygga på». 
»Gud älskar dig just sådan du är, just som du är. 
Han har tecknat dig i himmelen blott för Kristi, sin
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Lantbrukare F olke Grenholm , Kålaboda, leder byabönen i Brände. B ildsviten  fo r tsä tter på nästa sida. F oto  augusti 1962.

broders och medlares skull». Om du såge hur du 
»för Guds ögon är täck och älsklig genom Kristus så
dan du är, då skulle du gråta av kärlek och springa 
av glädje».

I Pietisten publicerade Rosenius under sina sista 
år också sin utläggning Pauli brev till romarna. Den 
hade underrubriken Till uppbyggelse i tron och 
gudaktigheten och gavs ut som jubileumsupplaga 
1906 till minne av Rosenius’ födelse 1816. 1931, 
25 år senare, kom en moderniserad nyutgåva, och

ännu på 1950-talet användes den i utbildningen vid 
Johannelunds teologiska institut. 1895—97 kom så 
Samlade skrifter i fyra band. Efter »betraktelserna» 
var de säkert hans mest spridda verk.

Roseniusintresset böljade dala på 1950-talet, då 
generationerna som var födda på 1860-talet och 
framöver mot sekelskiftet började gå bort. Stilen 
och läsarten var så att säga inte längre i takt med ti
den. Men redan på 1940-talet hade EFS-förlaget 
gett u t en ny, populariserad och förkortad version

193



Den byabön i Brändes »Luther- 
stuga», som sedan ett kvartssekel 
leds av lantbrukaren Folke Gren- 
holm, Kålaboda ( f 1921), har 
numera blivit påtagligt uppmju
kad, men 1962 präglades den 
ännu av schartauansk stränghet. 
Den byggde på en äldre kyrko
ordning, sång ur 1695 års psalm
bok, syndabekännelse på knä, 
och församlingen var uppdelad i 
kvinno- och manssida. Bland 
de böcker som lästes fanns här 
utom Luthers och Schartaus 
skrifter sådana »renläriga förfä
ders författade skrifter», vil
ka också var oerhört vanliga och 
m ycket lästa inom hela den 
generation »kristtrogna» som gick 
ur tiden på 1940- och 50-talen, 
till exempel Johan Arndts Sanna 
Kristendom, Arndts Skattkam 
mare för var dag, Schrivers 
Själaskatt, Erik Pontoppidans 
Trosspegel, eller Anders Nohr- 
borgs Postilla, den som i folkmun  
kallades för »Lilla Nohrborg».
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av betraktelserna. Den hade titeln Korta dagsbe- 
traktelser. På 1970- och 80-talen gjordes flera för
sök att åter popularisera och omredigera Rosenius’ 
skrifter. Bakom de flesta står roseniuskännaren 
Ivan Hellström. 1976 kom en pocketutgåva i sju 
delar, Rosenius för vår tid. De hade olika temata 
och bestod av språkligt och på andra sätt moderni
serade utdrag ur olika roseniusskrifter. 1979 kom 
Jag hör hans röst, e tt urval ur Samlade skrifter med 
inriktning på kyrkoåret. Upplagan var 20.000 ex
emplar. Och slutligen, våren 1985, kom ännu en 
pocketbok, Vägledning till frid, e tt urval artiklar 
som översatts från norskan och tidigare inte publi
cerats i Sverige.

Fromma berättelser och gudliga romaner 
Till uppbyggelselitteraturen får man också räkna 
Runas och Leonard Strömbergs romaner. De har 
varit omåttligt populära och mycket spridda i fri- 
och lågkyrkliga kretsar. Här i Västerbotten har de
ras böcker — visserligen sido- eller underordnade, 
men i alla fall — stått på samma hyllor som Rose
nius’ skrifter. Runa är pseudonym för Elisabeth 
Maria Beskow. Ända till 1920 förde hon en vidlyf
tig korrespondens med sin läsekrets under adress 
Författarinnan Runa, Evangeliska Fosterlandsstif
telsen, Stockholm. Hon var född 1870 och dotter 
till prästmannen Gustaf Emanuel Beskow. Denne 
grundade Beskowska skolan för gossar, men var 
också medlem i EFS’ styrelse (från 1892 dess ord
förande) och ivrig tillskyndare till Blasieholmskyr- 
kan, EFS’ högborg i Stockholm.

Oscar Leonard Strömberg är född 1871 och allt
så jämnårig med Runa. Båda debuterade i början av 
1890-talet och båda gav u t ett femtiotal titlar. Den 
sammanlagda upplagan för Runas del överstiger en 
miljon exemplar. Leonard Strömberg var svensk
amerikan och metodistpastor, populär inte bara 
som författare utan också en oerhört uppburen re
sepredikant. Förgäves söker man både Runa och 
Leonard Strömberg i litteraturhistoriska översikter. 
Av kritiken behandlades båda ytterst hårdhänt i 
den mån de överhuvud taget behandlades.

Runa berättar om själar och om själars frälsning. 
Hon ville skapa uppbyggliga människoporträtt,

kristna ideal som läsekretsen kunde se upp till och 
forma sig själva efter. I allmänhet handlar hennes 
böcker om människor med ett kaotiskt och på värl
dens nöjen inriktat själsliv. Intrigen belyser med ett 
flertal synvinkelskiften »Guds verk i människan», 
hur huvudpersonen efter tvivel, förbehåll och svår 
förnuftskamp slutligen möter Gud eller Kristus. 
Som lots på frälsningsvägen fungerar mestadels en 
ädel, förstående och andligt erfaren man. Runa är, 
trots att hon är kvinna, vad vi brukar kalla mans
chauvinist. I t  ex romanen Han och hans hustru 
(1916) beskrivs inledningsvis den manlige huvud
personen Henning Garth, lektor i svenska, filosofi 
och kristendom och dessutom konfirmandlärare 
och författare av andliga traktater så här:

»Markerade ögonbryn under en intelligent, själ
full panna, skuggade de behärskande ögonen. Hår
fästets kraftiga linje liksom hela det omedgörliga 
klippta håret gav honom en prägel av lejonkraft... 
Stode han ej över henne, hur kunde hon då känna 
sig så lyftad i hans sällskap?»

Med denna idealbild gifter sig den lovande för
fattarinnan Gunnel, som är ung, levnadsglad och ic
ke troende. Inför makens andliga förträfflighet 
känner hon sig alltmer ytlig och mindervärdig. Hon 
söker kompensera sig med att skriva en realistisk 
roman »avsedd att tjäna arbetarklassen». Hon deltar 
i kampen för den kvinnliga rösträtten och i socialt 
arbete på »icke kristlig grund». Allt detta är synd 
och högmod och »förnekelse av människans adel
skap och Guds lag i hjärtat». Den som bryter den 
förnedras och blir bitter och olycklig. Makarna 
växer isär, split och ovänskap blir deras lott. Men 
under svåra personliga prövningar och det första 
världskrigets vittnesbörd om tillvarons ondska, men 
framför allt under makens erfarna ledning och Guds 
verk i henne själv, blir Gunnel omedvetet en sökare. 
Slutligen når makarna »samförstånd i det andliga» 
och genom regelbunden bibelläsning i familjekret
sen får Gunnel »upp ögonen för syndens verklighet 
och nådens svindlande djup». Då berättelsen slutar 
»börjar hon ana Gud», familjelyckan fullkomnas 
och den forna karriärkvinnan blir en harmonisk 
och fulltonig människa.

Runas böcker läses fortfarande och en del kom 
som nyutgåvor på 1950-talet. Samma gäller Leonard
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Strömbergs romaner. Så sent som 1972—73 gjorde 
J A Lindblads förlag en samlingsutgåva med inte 
mindre än femton titlar. 1938 var Leonard Ström
berg den utan konkurrens mest lånade författaren 
vid t ex folkbiblioteket i Vindeln.

Strömbergs romaner är närmast en sorts kristliga 
gangsterhistorier, där ondska ochogudaktighet i form 
av dans, superi, spel och dobbel, bedrägerier och 
hustrumisshandel för en ojämn kamp mot det godas 
företrädare. Människorna är antingen nattsvarta bo
var eller kristtrogna kämpar. Upphör ondskans små
sinta hantlangare genom kristen påverkan att supa 
och misshandla sina medmänniskor blir de rikligen 
belönade, lämnar de inte den breda vägen omkom
mer de ömkligen. Dramat vid gruvan (1913) har en 
handling och ideologi som är representativ för det 
mesta av Leonard Strömbergs författarskap.

Den ondskefulle och småsinte Otto Braddon i 
Summerville gifter mot hennes vilja bort dottern 
Delia med affärsvännen Joe Harper. Denne ogud- 
aktige suput blir en hänsynslös hustruplågare. Efter 
tio års äktenskapligt helvete dyker Delias broder 
Horace upp. Han har skapat sig en förmögenhet 
och etablerar sig som gruvmagnat. I försöken att 
skydda systern råkar han i delo med svågern. Som 
hämnd försöker denne genom gruvligt svek frånta 
Horace hans givande kolfält. Då han misslyckas u t
sätter han den troende gruvägaren för en rad mord
anslag, men Gud hjälper och Horace lever vidare. 
Efter en serie otroliga förvecklingar går det illa för 
ondskans apostel. Joe Harper bryts inte bara ner av 
alkoholen utan i en sista uppgörelse med den ädle 
Horace råkar han skjuta ihjäl Delia. På flykten un
dan rättvisan massakreras han under ett framrusan
de tåg. Horace däremot bygger en kyrka och gifter 
sig med den unga flickan Effie. Efter specialistvård 
bekostad av Horace har hon blivit frisk från sinnes
sjukdomen som den liderlige Joe Harper skrämt 
henne in i. Äktenskapet blir lyckligt »eftersom det 
byggde på en ömsesidig och varm, jordisk kärlek 
och en gemensam, innerlig kärlek till den högste». 
En bihandling berättar om hur en högsinnad präst
man omvänder en krigisk indianstam från primitiv 
animism till kristendomens kärleksevangelium.

Konklusionen efter läsningen av några av Leonard 
Strömbergs böcker blir enkel: det lönar sig att tro 
på Gud och föra en kristlig vandel.

Djur, natur och nybyggare
Måhända vågar man förmoda att en bok för att bli 
folkkär också måste innebära återbesök och igen
kännande, identifikation och återupplevelse.

Janne Vängman-böckerna, som tyvärr skandali
serades av en rad urusla filmer på 1950-talet, var på 
sin tid verkliga folkböcker, som vandrade från hand 
till hand. På 1940-talet lästes de i min hemby av 
var och varannan människa, också av sådana som i 
vanliga fall bar på ett djupt förakt för böcker. Jag 
tror att Vängman-böckerna i byadödens gryning 
m ötte ett vitalt behov. I dem kunde läsarna återfin
na den kulturmiljö, som höll på att vittra sönder 
runt omkring dem. Det blev en sorts terapi att läsa 
om färgstarka och livsdugliga särlingar, vismän, sig- 
nerier, folktrogestalter och allsköns andar av Luci- 
fers släkte. Böckerna skildrade också en verklighet 
som inte låg långt borta, där överlevnaden inte var 
alldeles självklar, och där fattiga satar, som fick bi
ta litet och tugga väl, ständigt fick väqa sig mot 
myndighetspersoner och besuttna elakingar.

Vängman-böckerna fick sitt folkliga genombrott 
på 1940-talet, men enstaka berättelser hade börjat 
publiceras i Härnösands-Posten redan i mitten av 
1920-talet. 1934 sammanställde J  R Sundström  
(1874—1954) den första boken, Ljuger gör jag inte, 
sa Janne Vängman. Den följdes av ytterligare fem, 
den sista utgiven i original 1946. Alla har sett flera 
nyutgåvor. Även om kvalitén skiftar både i de en
skilda berättelserna och efterhand även i böckerna, 
så ger de — och framför allt de första och välmata- 
de — en god bild av fattigkulturen i det ångerman- 
ländska inlandet med dess jägare, tjärnfiskare, back- 
stugesittare och torpare. Själv var J R Sundström 
besutten bonde, riksdagsman i andra kammaren 
1912—17 och som sådan närmast en »politisk vilde» 
med starka socialliberala sympatier. Grundtonen i 
Vängman-böckerna kunde också beskrivas som en 
tydligt uppfattbar medkänsla med de utsatta och 
fattiga i samhället.

Rabulisten Janne Vängman är onekligen en origi
nell skapelse och inte mindre originellt är hans språk 
med dess absurda ordarabesker fyllda av folkliga 
etymologier och halsbrytande bibliska vändningar. 
Hans ekvilibristiska vokabulär lär även förebilden 
ha behärskat. Han hette Johannes Vänglund och 
var torpare i byn Risnäset i Stigsjö församling. Han 
dog 1945, 87 år gammal.
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Postillor och predikosamlingar hade stor betydelse 
vid byabönerna ute i bygderna. En lekman, »bön
prästen», ledde psalmsången och läste texter ur nå
gon postilla eller annan uppbyggelseskrift. Byabö
nerna karakteriserades av intimt lyssnande, utbyte 
av erfarenheter med anledning av det lästa, frånva
ron av officiell predikoton. Den äldsta byabönstra- 
ditionen i Sverige, stadfäst i dokum ent från 1621, 
fanns 1962 ute på Holmön, då bönprästen Hildor
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Bäckström (f 1890) och hans lilla församling fo to 
graferades i den gamla kommunalsalen. Bäckström  
läste ur Rosenius' Betraktelser för var dag, men en 
annan m ycket läst betraktelsebok vid sådana här 
sammankomster och inte minst vid familjeandak- 
terna här i Västerbotten var G E Alfwegrens Vilo- 
stunder på vägen.
Byabönen på Holmön upphörde omkring 1970.
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Bernhard Nordh (1900—1972) är ett utmärkt 
exempel på hur en författare redan i livstiden kan 
bli en folklig legend. Då jag i början av 1960-talet 
gjorde ett fältarbete bland kronotorpare i några vil- 
helminabyar, levde ännu traditionen om hur Bern
hard Nordh sommaren 1936 besökte byarna kring 
Malgomaj och iförd kavaj och äppelknyckarbyxor 
samlade material till romanerna I  Marsfjällets skug
ga (1937) och Fjällfolk (1938). Nära nog var man 
och kvinna jag talade med kände till honom, och 
många av torparna hade också bokstavligen delat 
de ryggbräckande erfarenheter, som Nordh berättar 
om i de båda nybyggarskildringarna. Dessa följer 
åtminstone i ytterkonturen verklighet och historisk 
tradition mycket nära. Att läsa I Marsfjällets skugga 
var för dessa sentida nyodlare liksom att läsa om sig 
själva. Följaktligen vitsordade man också gärna san
ningshalten i böckerna. Bland Nordhs sagesmän 
märks främst Jonas Larsson, född 1853. Han var 
son till de första nybyggarna i Marsliden, Lars och 
Britta Pålsson som kom vandrande från Fjällboberg 
1856. I Nordhs berättelse för de en dramatisk 
kamp mot svält, snömassor, avundsmän, avogt in
ställda lappar och vildmarkens djur de år, då ny
bygget klöses fram ur ödemarken. En annan av 
Nordhs sagesmän, Elise Kanon i Marsliden, uppger 
att författaren kunde sitta och lyssna till traditions
bärarna tills ögonen började fukta. Med sin proletä
ra bakgrund hade Bernhard Nordh säkert goda för
utsättningar att komma marsfjällsborna in på livet. 
Så här berättar han själv i en FIB-artikel 1940:

»Gamle Jonas berättade snabbare än jag hann 
fråga, och jag fick ganska snart en klar bild av de 
strapatser och äventyr, som dessa första vildmarks- 
krigare hade att övervinna. Min anteckningsbok 
blev så småningom fullskriven, och därmed var ock
så romanen så gott som klar. Jag hade namn på per
soner och platser utan att behöva förrätta ett enda 
dop. Och händelserna lågo endast och väntade på 
en liten blank röd tråd.»

I Marsfjällets skugga kom u t på J A Lindblads 
förlag i en första upplaga på 2.500 exemplar. Med 
tanke på det rika traditionsmaterial Nordh enligt 
egen uppgift förfogade över, var det snabbskriveri 
som nu följde kanske inte så märkligt. 1938 gav 
han ut tre romaner, bl a Fjällfolk, en fortsättning

på I Marsfjällets skugga. Båda böckerna är mycket 
lästa och högt älskade här i Västerbotten.

Det var emellertid först då FIB:s folkböcker bör
jade utges 1940, som Bernhard Nordh nådde den 
verkligt stora publiken. Fjällfolk utgavs som nr 4 i 
serien i en upplaga på 80.000. Ytterligare nio roma
ner kom ut som FIB-bok, de flesta i upplagor på
100.000 exemplar eller mera. Dessutom har hans 
böcker nått läsarna i ett otal andra upplagor. I Mars
fjällets skugga har översatts till sju språk och ute i 
Europa böljade man snart nog tala om Nordh som 
en svensk Kipling, en svensk Jack London. Totalt 
har hans romaner sålts i vida mer än två miljoner 
exemplar, och en läsarundersökning 1952 bekräfta
de att Bernhard Nordh då var en av Sveriges allra 
mest lästa författare, alltså älskad av publiken men 
ingalunda välsedd av kritiken. T o m en förläggare 
som Ivar öhm an på FIB kunde vara nedlåtande:

»Vi betraktade honom som ett bra redskap. Han 
var ju bättre än schejkromaner. Han var i alla fall 
en folklig författare. Men jag skulle naturligtvis gär
na ha sluppit honom i folkboksserien. Men man ger 
ju inte utan vidare upp ett lönsamt kort i en bok
serie.»

Det är ofta man här i Västerbotten möter de 
verkligt folkkära böckerna som häftad eller bunden 
FIB-bok. I sällskap med prispokaler och domän- 
verkstallrikar har jag sett t  ex Ivar Lo Johanssons 
Bara en mor och enskilda böcker ur Jan Fridegårds 
serie om vikingatiden, framför allt Trägudars land 
och Gryningsfolket men även Lars Hård-böckerna.

Det var Albert Viksten (1889—1969) som med 
bonderomanen Stor-Nils fick äran att inleda FIB:s 
folkboksserie. Viksten var älskad och beundrad i 
Västerbotten som stridbar, nästan rabulistisk pole
miker mot alla de exploateringsintressen som drab
bat och förött det norrländska landskapet, inte 
minst älvarna och skogen. Med utomordentlig tyngd 
och sakkunskap skildrar han skogsarbetet t  ex i ro
manen Timmer, vilken kom som folkbok 1949. 
Med dokumentära ambitioner och självbiografisk 
konception har han berättat om det gamla bonde
samhällets förvandling (B yfolket, FIB-bok 1941) 
eller svältande och revolterande industrimiljöer i 
Ådalen, Storm över niporna.

Kärleken till djur och natur är djupt förankrad i
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den västerbottniska folksjälen, och en vikstenbok 
som nämns ofta och med påtaglig värme är Bäver
bäcken, en klassisk svensk naturskildring som u t
kommit i flera upplagor, den första 1923. Den är 
visserligen tidsmärkt bl a på grund av litet naiva 
antropomorfiseringeringar av djurvärlden, men än
då mycket levande tack vare den kärleksfulla grund
tonen och en smittande berättarglädje. Naturens al
la under och den kamp för tillvaron, som bokens 
nyodlarpar och vildmarkens alla djur delar lika, 
skildras kunskapsrikt och med en konkretion och 
visuell gestaltning som är ovanlig i genren.

Handelsmannen vid Malgomaj 
FIB:s folkböcker var i allmänhet arbetslivsskild- 
ringar förankrade i författarnas egna erfarenheter. 
De gavs u t under m ottot »kunskap och förströelse». 
Utgivningen upphörde 1960, då den moderna poc- 
ketboken gjorde sitt intåg på bokmarknaden. Men 
då hade 187 böcker med en sammanlagd upplaga 
på 17 miljoner exemplar nått u t till svenska folket. 
Denna väldiga framgång var möjlig tack vare en ge
nial marknadsföring och billiga priser. Mer än
10.000 arbetsplatsombud spred böckerna till män
niskor inom framför allt arbetar- och jordbrukar- 
leden. E tt stort antal böcker lottades u t eller såldes 
tillsammans med bokhyllor som »billigt bibliotek i 
hemmet». I slutet av 1940-talet ökade emellertid 
konkurrensen, då en rad nya folkboksföretag star
tade. E tt av dessa var Bonniers Folkbibliotek 
(BFB). Då den storstilade berättelsen om Karl-Oskar 
och Kristina Nilsson och de andra fattiga torparna 
och backstugesittarna som utvandrade från små 
och trängda förhållanden i Ljuders socken av Konga 
härad kom ut, blev Vilhelm Moberg i ett slag vår i 
särklass folkkäraste epiker. Naturligt nog har hans 
emigrantepos en framträdande plats i västerbott- 
ningarnas bokförråd, och kanske framför allt de bå
da första böckerna i serien, Utvandrarna och In
vandrarna, vilka kom som BFB-böcker 1951 och 
1952.

Som BFB-böcker utgavs också Ivar Lo Johans
sons självbiografiska romaner. Av dessa blev Gård- 
farihandlaren (BFB-bok 1954) mycket läst här i 
Västerbotten, eftersom det finaste avsnittet i denna

roman om Ivar Los sommarvandring 1919 från 
Sörmland upp till södra Lappland också beskriver 
författarens upplevelser i vilhelminabygden. Slut
kapitlet handlar om den gamle handelsmannen 
Salmon Forssén, enstöringen vid Malgomaj. »Berät
telsen om honom, hans orubbliga vila i sig själv och 
hat mot omgivningen och världen har växt till stor 
episk människogestaltning», skriver Mauritz Ed
ström. I detta kapitel finns också avsnittet om de 
lämmelsakkunniga, en bitande satir över akademisk 
narraktighet och knappologi. Gårdfarihandlaren be
lönades 1953 med Lilla nobelpriset och anses vara 
en av de bästa svenska romanerna.

Slädhundarna Buck och Kazan, 
pälsjägare och madonnor
Karaktär av folkböcker hade också de samlingsut- 
gåvor av Jack Londons romaner och noveller som 
gavs u t på 1920-talet. Hans oerhört spridda natur
skildringar, t  ex den evolutionistiska Skriet från 
vildmarken (1903) eller Varghunden (1909) har 
säkert haft stor betydelse för en författare som 
Bernhard Nordh, vilken bevisligen hade Jack Lon
dons skrifter i sin ägo. Berättelsen om slädhunden 
Buck som efter många äventyr och vedermödor 
bland människor i den nordamerikanska vildmar
ken och efter sin husbondes död återvänder till sina 
stamfränder och blir ledare för en vargflock, är en 
roman som än idag läses med förtjusning av djur- 
intresserade ungdomar. Och vad Albert Viksten be
träffar har han onekligen berikat sina många läsare 
med böcker som osökt för tankarna till Jack Lon
dons vildmarksromaner.

En annan på sin tid oerhört läst naturskildrare 
och äventyrsförfattare var James Oliver Curwood 
(1878—1927). I sin genre ansågs han vara en vida 
bättre författare än Jack London, men numera är 
han praktiskt taget bortglömd. Vid sin bortgång 
1927 var han emellertid en av världens mest lästa 
författare. Hans motivkrets var den »ädla, högsinta 
och storslagna» vildmarken och pälsjägarkollektiven 
i tundre- och platålandskapen i Barren Lands i 
norra Kanada. Dess snövidder befolkade han med 
ett rikt galleri av indianer, halvblod, väderbitna päls
jägare och vilda djur. Hur många generationer svens
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ka schäferhundar har t  ex inte blivit döpta efter en 
av Curwoods mest kända figurer, slädhunden 
Kazan, som också fått ge titel åt en av de mest kän
da romanerna med djurmotiv. Lika känd är kanske 
Grizzlybjörnen. 1928 gav B Wahlströms bokförlag, 
numera en av triviallitteraturens främsta kanaler i 
Sverige, u t en serie valda romaner som blev mycket 
spridd. Curwoods böcker redovisade stor kunskap 
om miljön i Barren Lands och fin förtrogenhet med 
de vilda djurens beteenden. Några hävdar gärna att 
hans böcker har dokumentära kvaliteter. Men det 
snöviddernas hederskodex, som Curwood nedlagt i 
sina jägares »enkla och trofasta hjärtan» och som in
nebar att man hellre svalt ihjäl än stal, hellre levde i 
självförtärande celibat än lät sig gripas av lust till 
nästans hustru, det känns numera mycket främ
mande. Det gör också hans kvinnosyn. Huvudper
sonen Melisse i en annan av hans mest kända böc
ker, Vildmarkens dotter, som »fostrats att älska 
Gud och sitt hem», påminner mer om en vit ängel 
eller rafaelsk madonna än om en kvinna av kött 
och blod.

Starkare än frosten
Givet är att författare som förankar sina böcker i 
en uppfattbar lokal miljö har stora förutsättningar 
att bli folkkära. Goda exempel på detta är t  ex Frida 
Åslunds böcker om folket i Degerforsa, Lars Wid- 
ding med sina umeåromaner, Einar Wallqvist med 
de norrbottniska folklivsskildringarna eller Sara 
Lidman med de tidiga romanerna från Västerbot
tens inland.

En roman som är ovanligt fast förankrad i äldre 
personers litterära medvetande är Astrid Värings 
västerbottensroman Frosten (1926). Det var en 
bondeskildring som på sin tid ansågs minst lika ny
skapande som Sara Lidmans böcker om mellankrigs
tidens människor i Ecksträsk. Den dramatiska hand
lingen är förlagd till svagåren på 1860-talet. I VÄS
TERBOTTEN 1927 recenserades Värings bok av 
intendenten vid museet, Holger Möllman—Palmgren. 
Han var mycket entusiastisk och skrev bl a:

»Astrid Värings västerbottensbönder äro av ett 
helt annat släkte än dessa teaterbönder, som vi till

leda sett le och gråta, dansa och supa och stampa 
på den litterära skådebanan alltifrån salig Dahlgrens 
tid. Astrid Värings bönder äro äkta som den jord 
de trampa och som den tro, som gjorde dem starka 
i nödens och ofärdens år. Såsom de för ett sekel se
dan levde i den lilla byn vid myren, så leva de ännu 
och på nytt på bokens blad och inför vår åsyn: ord
karga, inbundna, stolta, goda och trofasta, gråa och 
böjda av släp och slit men med blicken ljus av för
tröstan till Honom som är starkare än frosten, star
kare än alla förgörelsens och förstörelsens makter i 
en bister och allvarstung värld.»

Värings indignationsroman från 1944, I  som här 
inträden, blev mycket läst och omdiskuterad — 
kanske framför allt i det borgerliga Umeå. Den fil
mades f.ö. också. Romanen var en blandning av 
stridsskrift och partsinlaga och skildrar hur en tjäns
teman vid länsstyrelsen i Umeå på tvivelaktiga grun
der tvångsintas på Umedalens sjukhus. Med starka 
effekter angriper den dåtidens mentalsjukvård, men 
kritiserades för schablonartad människoteckning 
och hatfyllda personangrepp. Katinka (1942) där
emot ansluter till författarinnans mera gedigna väs- 
terbottensskildringar från 1920-talet. I romanen fö
rekommer ett parti som väckte stark genklang hos 
jordbrukande västerbottningar, nämligen den kän
da scenen med repdragning av en kornteg som ho
tas av frosten. På en modern västerbottensbonde 
som agrarforskningen försett med tidigt mognande 
kornsorter skulle den säkert inte göra så stort in
tryck. »Gack och hämta en stadig töm, Nils», säger 
mor Gustava åt sonen... Och så böljar deras långa 
nattliga vandring. Inledningsvis heter det:

»De valde den legda, där axen stodo rakast och 
ståtligast. Först sträckte de tömmen hårt emellan 
sig, tills den spändes som en sträng. Sedan drogo de 
den försiktigt över de styva kornaxen för att sätta 
dem i rörelse och på så sätt hindra dem från att fry
sa. Fram och tillbaka, uppför och nedför kornåkern 
gingo de med tömmen alltjämt sträckt emellan sig 
och skaffade sig på det viset själva den vind, som en 
obönhörlig himmel nekade dem. Det rasslade och 
ven i åkern, där de gingo fram och de stela kornaxen 
böjde sig som för en hård storm. Den vita frostdagg, 
som börjat betäcka dem, fastnade på tömmen och 
bildade en tjock isskorpa runt omkring den. Också
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i kläderna fastnade den och mor Gustavas kjortel
fåll rasslade snart som ett pansar, när hon rörde sig. 
Det började bli kallt om nyporna, men de gåvo sig 
inte tid att känna efter kylan. De fortsatte oförtru
te t sin underliga vandring mellan de rasslande sädes
axen utan att byta ett ord med varann, var och en 
försänkt i sina egna tankar.»

Litteraturens pärlor i billiga bokserier 
Billiga bokserier i standardformat lanserades med 
stor framgång redan på 1920- och 1930-talen. Ofta 
utgjorde dessa hyllmetrar av klassiskt utstyrda böc
ker (klot- eller halvfranska band) grundstommen i 
de borgerliga hemmens boksamlingar. Utgivare som 
numera får oss att förvånat höja på ögonbrynen 
kunde stå bakom dessa utgåvor. 1928 kom t ex 
Vårt Hems Vita Bibliotek med »den svenska littera
turens pärlor». Som »vitböcker» lästes t  ex Selma 
Lagerlöfs Gösta Berlingssaga och Jerusalem, Verner 
von Heidenstams »nationalepos» Karolinerna, 
August Strindbergs Röda rummet, Gustaf Frödings 
Samlade dikter eller Albert Engströms Mitt liv och 
leverne eller Genom mina hornbågade glasögon. 
1930 kom samme utgivares Nordiska Bibliotek 
med bl a följande »pärlor ur Sveriges, Norges, Dan
marks, Finlands och Islands litteratur»: Johannes V 
Jensens Himmerlandshistorier, Johan Bojers Den 
siste vikingen, men också romaner av Sillanpää, 
Sigfrid Siwertz och Jarl Hemmer. I liknande uni
formerade serier fick också Carl Grimbergs Svens
ka folkets underbara öden (nio band 1913—1922) 
och Zacharias Topelius’ Fältskärns berättelser stor 
spridning på 1920- och 1930-talen. 1927 gav Bal
tiska Förlaget i Malmö u t H  C Andersens Sagor och 
berättelser i sex halvfranska band. Många väster- 
bottningar, som upplevt gammeltidens matbekym
mer och som med större inlevelse än nutidsmän
niskan bad om dagligt bröd, har berättat hur upp
fordrande de upplevde t  ex sagan om Flickan som 
trampade på brödet. 1927, slutligen gav Världslit
teraturens förlag i Malmö ut den säkerligen mest 
spridda serien från denna tid. Den kan fortfarande 
återfinnas i oerhört många västerbottenshem, där 
läsintresse överhuvud existerat. Det är Jack Lon
dons samlade skrifter. Knappast någon kan ha und

gått att lägga märke till dessa små knubbiga voly
mer med skinnrygg och med författarnamn och 
bandnummer i små gröna och röda fält. De är ori
ginella på så sätt att romanerna ofta är spridda över 
två eller flera volymer.

Från kapitalismens mörka värld 
En läsarkategori med alldeles speciella behov u t
gjorde arbetarrörelsens fotfolk. Av intervjuer jag 
gjort med äldre syndikalister och fackföreningsagi- 
tatorer här i Västerbotten, framgår det entydigt hos 
vilka författare de sökte inspiration, fördjupade sitt 
engagemang och hämtade argument. De som nämns 
flitigast är tveklöst Jack London  (1876—1916) och 
Upton Sinclair (1878—1968). Deras böcker fick en 
ofantlig spridning över hela världen, och båda hör
de till sin samtids mest lästa författare.

Jack London förenade i sig många ideologier.. 
Han var bl a socialist, marxist och evolutionist och 
följaktligen en utomordentlig förmedlare av sin 
samtids radikala idéer. Flera av de västerbottniska 
arbetarkämparna har berättat, att man tog hans 
skrifter så allvarligt, att man tolkade t  ex den star
ka, nietzscheinfluerade äventyrsromanen Varg- 
Larsen (1904) symboliskt. Den av en hjärntumör 
plågade, vildsinte och övermänskligt starke kapte
nen skulle i så fall representera det förtryckande 
och på sikt självförtärande kapitalistiska samhället, 
medan den plågade besättningen stod för proleta
riatet och romanens kärlekspar för de bildnings- 
strävanden som segrar över all rå okultur. Den själv
biografiska romanen Martin Eden (1909) nämns 
också ofta. London beskriver här sin fattiga barn
dom, åren som lösdrivare, sjöman och guldletare, 
bildningskampen, de sociala ambitionerna och svi
ken kärlek. Upplevelser vilka enligt en artikel i Väs- 
terbottens-Kuriren den 23 februari 1926 fyllt hu
vudpersonen »med förakt och en känsla av tillva
rons intighet, så att han, då han nått så långt en 
människa kan nå, ändå ger sig själv döden». Med 
självmord slutade för övrigt också författarens eget 
liv. Mycket stor betydelse som indignationslittera- 
tu r hade också Avgrundens folk (1903). Den skild
rar de förfärliga slumförhållandena i Londons East 
End och grundar sig på författarens egna studier på
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ort och ställe. En annan av Jack Londons böcker, 
som omvittnat haft stor betydelse som idégivare in
om arbetarleden är Järnhälen (1907). Den diskute
rar på ett hypotetiskt plan socialismens framtid. 
Handlingen är framflyttad till 1930-talet. E tt kapi
talistiskt syndikat har infiltrerat det amerikanska 
samhället och förvisat fackföreningsrörelsen till en 
undanskymd och gerillaliknande tillvaro.

Den mest omfattande samlingsutgåvan av Jack 
Londons skrifter innehåller 32 band och gavs ut 
åren 1917—1922 av bokförlaget Bohlin & Co. På 
liknande sätt har Upton Sinclairs böcker kommit 
ut. Axel Holmströms förlag gav på 1920-talet u t en 
lång rad Sinclair-romaner men också en del av hans 
non-fiktiva utredningar om negativa företeelser i 
det amerikanska samhället. Den aktuellaste utgåvan 
är FIB:s folkupplaga från 1950. Den upptar de fem 
romaner, som bäst anses representera Upton Sin
clairs propagandistiska författarskap: bl a Vildmar
ken (1906), Kung Kol (1917) och Olja (1927).

Upton Sinclair är den mest kände av de ameri
kanska författare vilka ansåg det som sin främsta 
uppgift att avslöja politisk korrumption och skildra 
det amerikanska samhället som den kapitalistiska 
kulturens pesthärd. De har i litteraturhistorien kal
lats för »muckrakers» och företrädde det som Staf
fan Bergsten kallat för dyngrakarrealismen i amer- 
kansk prosa.

Vildmarken skildrar med omutlig konsekvens 
hur en fattig litauisk invandrar- och arbetarfamilj 
på det mest hänsynslösa sätt exploateras i Chicagos 
slakterier. Romanen ger en brutal och skakande 
närbild av människoföraktet i »köttkapitlets mörka 
värld» (Ture Nerman), och grundar sig delvis på do
kumentära studier. Upton Sinclair var nämligen 
sekreterare i den regeringskommission, som 1906 
undersökte förhållandena vid chicagoslakterierna. 
Kung Kol hade liksom Vildmarken verklighetsun
derlag, nämligen en strejk 1913 i Kaliforniens kol- 
gruvedistrikt. Intrigen är pedagogisk men män
niskoskildringen mycket schablonartad. Den unge 
gruvägarsonen Hal Warner kommer till en av Gene
ral Fuel Companys gruvor för att under täcknamn

studera förhållandena. Vad han möter är förskräm
da och arbetsbräckta slavar och fullständigt skru
pelfria arbetsgivare. Den kapitalistiska korrumptio- 
nen har totalt lamslagit både rättsväsendet och hela 
den politiska apparaten. Människoföraktet är så in
fernaliskt, att då brand utbryter i gruvan, räddar 
man mulåsnorna men stänger sedan gruvan för att 
dämpa branden och rädda de materiella värdena, 
medan en stor del av arbetsstyrkan går kvävnings- 
döden till mötes. En spontan strejk blir följden 
men ger inget resultat, därför att gruvarbetarför- 
bundet ser sig tvunget att svika. En bit på vägen 
mot facklig organisation har man dock kommit, då 
Hal Warner som övertygad socialist återgår till det 
rikemansliv han fötts till.

Kung Kol har betecknats som en propagandistisk 
bragd och anses ha haft stor betydelse för den so
cialistiska saken, inte bara i USA utan också i stora 
delar av världen. Upton Sinclairs böcker har också 
haft stort inflytande på omvärldens kritiska syn på 
materialismen i det amerikanska samhället. De har 
översatts till mer än femtio språk.

August Strindberg nämns också ofta som en vik
tig författare av arbetarrörelsens folk, framför allt 
av generationen som var verksam på 1920- och 
1930-talen. Man nämner gärna de första giftasno- 
vellerna med deras angrepp på samhällets onatur' 
och konventioner. En glad primitivism, en lovsång 
till sinnligheten och hoppet om ett samhälle där 
jämlikhet skall råda mellan könen ställs emot för
ödda borgerliga konvenansäktenskap. Men framför 
allt apostroferar man ett av Strindbergs senare pro
saverk, den i det dåtida borgerliga Stockholm myc
ket avskydda hatromanen Svarta fanor från 1904. 
Det var en nyckelroman och ett demoniskt angrepp 
på den humbug och korrumption som frodades 
bakom det officiella samhällets fasader. Men även 
Röda rummet med dess satiriska pikaresk genom 
Stockholms förstenade ämbetsverk, kapitalistiska 
institutioner, förljugna borgarhem och sociala misär 
har varit en levande och mycket läst stridsskrift, i 
vilken flera arbetargenerationer hämtat inspiration.

Samtliga fotografer i artikeln har tagis av Sune 
Jonsson.
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Thorsten Jonsson
—  Västerbottens H emingway? 

Pärolof Erixon

Thorsten Jonsson tillhör de oförtjänt glömda för
fattarna. Långt innan Torgny Lindgren och Sara 
Lidman tog dialekten till hjälp i det skönlitterära 
skapandet skrev Thorsten Jonsson finstämda novel
ler med språk och motiv hämtade från Västerbot
ten.

Thorsten Jonsson föddes 1910 i det lilla jordbru- 
karsamhället Hörnsjö i Nordmalings socken. Han 
var enda barnet till Georg och Maria Jonsson. För
äldrarna var varmt religiösa och tillhörde Evange
liska fosterlandsstiftelsen. När Thorsten Jonsson 
var sju år, flyttade familjen till Umeå, där fadern 
blev föreståndare för en missionsbokhandel.

Thorsten gick i skola i Umeå, och när man för
stod att han var läsbegåvad fick han börja lärover
ket. Fritiden ägnade han åt missionsföreningens ju 
nioravdelning. Han konfirmerades sommaren 1925 
vid Johanneslunds Missionsinstitut.

Två år efter konfirmationen, 1927, dog modern, 
och ungefär samtidigt »övergick» han från religio
nen till »filosofin», som han själv uttryckte det.

Våren 1928 tog han studenten på läroverkets 
reallinje som en av de bästa i kullen. Han var osäker 
på vad han ville bli, men beslöt skaffa sig en utbild
ning som dög för journalistbanan. Samma höst 
skrev han in sig vid Stockholms högskola.

Thorsten Jonsson skrev noveller under hela 1930- 
talet, och vid sidan av högskolestudier och eget för

f a r t i

fattande var han också ivrigt sysselsatt med prov
översättningar och översättningsuppdrag.

Ett halvår efter sin fil kand-examen hösten 1932 
debuterade han som lyriker med diktsamlingen Ut
fly k t  (1933). Efter ett mellanspel på Umebladet 
1933—35 återkom han till Stockholm hösten 1935. 
Nu skrev han litteraturkritik för tidskriften Frihet, 
skrev fler dikter och noveller, började skriva på en 
licentiatavhandling och översatte litteratur — allt 
samtidigt. »Thorsten Jonsson var poet, prosaist, kri
tiker och översättare. Ingen som inte inser att han 
var alla dessa fyra ting — eller personer — kommer 
att kunna förstå honom.» Så skrev vännen Erik 
Lindegren när Thorsten Jonsson gick bort i augusti 
1950. Till dessa fyra egenskaper lägger vi ytterliga
re två: journalist och tidningsman.

I slutet av 1930-talet gav Thorsten Jonsson ut 
diktsamlingen Som ett träd (1938), verdandiskrif- 
ten Stor-Norrland och litteraturen (1938) och no
vellsamlingen Som det brukar vara (1939), som 
markerar ett genombrott för författaren Thorsten 
Jonsson. Två år senare kom kriminalnovellsamling
en Fly till vatten och morgon (1941) och verdandi- 
skriften Martin Koch (1941).

Åren 1943—46 arbetade Thorsten Jonsson som 
DN:s korrespondent i New York. Erfarenheterna 
från den egna konvojresan över Atlanten bildar re
lief till Thorsten Jonssons enda roman, Konvoj
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H H H
O m slaget till kriminalnovellsam lingen Fly till va tten  och  
morgon.

(1947). I den sista och postumt utgivna novellsam
lingen Dimman från havet (1950) växer hans bild 
av Amerika fram.

Efter hemkomsten från USA sommaren 1946 
fick han anställning vid Dagens Nyheters kulturre
daktion, och från 1948 var han chef för kultursi
dan. Efter en hjärtinfarkt i augusti 1950 dog Thors- 
ten Jonsson, endast fyrtio år gammal.

Vi ska närmare studera Thorsten Jonssons första 
novellsamling, Som det brukar vara (1939).

Thorsten Jonsson skrev noveller under större delen 
av 1930-talet, men först i slutet av 1937 beslutade 
han sig för att hämta motiven och språket från det 
Västerbotten han hade lämnat. Det är tydligt att 
den västerbottniska dialekten förlöste honom ur en 
konstnärlig improduktivitet.

Utgångspunkten i artikeln är den likhet många 
kritiker och även senare litteraturhistoriker tyckt 
sig finna mellan Thorsten Jonssons och Hemingways 
språk. Ingen annan svensk författare har väl så of
ta jämförts med Hemingway som just Thorsten 
Jonsson.

Som det brukar vara
Med Som det brukar vara (1939) fortsätter Thorsten 
Jonsson tematiskt och språkligt sitt sökande tillba
ka; till erfarenheterna från somrarna hos morför
äldrarna i Bobacken, den by som står modell för 
samlingens Hörnträsk, och till omskrivna händelser 
i Umebladet från den tid han arbetade där.

Thorsten Jonssons far dog i maj 1937, och kan
ske var detta en av anledningarna till sökandet bak
åt, ett sökande som inletts med »norrlandsfunde- 
ringar» och Stor-Norrland och litteraturen (1938), 
och som fortsatte med det opublicerade romanfrag
mentet »Umeåromanen», för att fullföljas med no
vellsamlingen Som det brukar vara.

Västerbotten framställs i novellsamlingen som 
oerhört isolerat, trångsynt och stillastående. På ett 
plan kan man läsa den som en självbiografisk upp
görelse med det förflutna. I tiden sammanfaller den 
med liknande självbiografiska verk: Eyvind John
sons Slutspel i ungdomen och Vilhelm Mobergs 
skildring av Knut Torings misslyckade återkomst 
till sin hembygd. För kritikern Stig Ahlgren fanns 
det ett nära samband mellan dessa självbiografiska 
uppgörelser och ett ökat tidsmedvetande. I Som  
det brukar vara kan vi bland annat finna motiven 
för uppbrottet från Umeå och Västerbotten. Men 
samlingen ger inte bara en bild av vad Thorsten 
Jonsson lämnat, utan också vad det hade blivit av 
honom själv om han hade stannat.

Med novellsamlingen Som det brukar vara tar 
han också de berättartekniska konsekvenserna av 
sin tidigare uppgörelse med den jagcentrerade litte-
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raturen. Boken kan läsas som ett slags kollektiv
skildring; i stället för a tt utgå från en individ, väl
jer Thorsten Jonsson att beskriva små utsnitt av 
olika människoöden i staden Tärneå och på den 
västerbottniska landsbygden.

Genom att motiven hämtas från Västerbotten 
kommer den västerbottniska dialekten in i hans 
prosa, vilket på ett alldeles tydligt sätt förlöser ho
nom ur den krampaktighet som karakteriserar 
många av de opublicerade noveller som föregår 
samlingen. I kombination med nya berättarteknis- 
ka grepp, exempelvis inre monolog, påverkar dia
lekten Thorsten Jonssons språk och stil.

E tt människokollektiv
Novellsamlingen kan läsas som någonting mitt 
emellan en episodiskt konstruerad roman och en 
samling berättelser om skilda ämnen. Miljö och tid 
är desamma och flera av gestalterna återkommer i 
mer än en novell. Som det brukar vara är vad man 
brukar kalla en »short story cycle». Där etableras ett 
förhållande mellan samlingens löst sammanfogade 
delar och samlingen betraktad som en helhet; det 
centrala är spänningen mellan delen och helheten.

Det är när bilderna av dessa utsnitt sammanfogas 
som livet på den västerbottniska landsbygden, i det 
lilla samhället Hörnträsk och i staden Tärneå, växer 
fram : Teodors omogna fantasier i ekan på den spe
gelblanka sjön, flickan som i den västerbottniska 
sommarnatten på cykel är på väg till sin farmor, 
Gunhild som sakta håller på att dö den äktenskap
liga kvävningsdöden, kyrkoherden som mera låter 
sig upptas av Mammon än av Gud, Lucy Amalia 
Holsberg som förbannar den dag hon flyttade till 
avkroken Hörnträsk, butiksbiträdet David, som ba
ra i fantasin kan resa till det fjärran Maranhäo, sam
talet runt kaffebordet om väder och vind, den oför
säkrade fabriken som brinner ner, den gamla far
modern som i lasarettssängen ser tillbaka på sitt liv 
och slutligen den detroniserade smugglarkungens 
söner som dör drunkningsdöden i vattnet utanför 
Estervik.

Thorsten Jonsson låter delvis samma människor 
uppträda i flera noveller. Således agerar kyrkoher
den som »sköter sina affärer» även officiant vid

THORSTEN JONSSON

S & m ä d
mkmvm,

BONNIERS
Omslag till novellsamlingen Som  d e t brukar vara.

Lucy Amalia Holsbergs begravning. Den gård som 
hon efterlämnar köper Johan Ågrens son, Gustav. I 
novellen »Vi sku bygg om lagårn» kommer Johan 
på besök för att be Pär och Tilda Petterssons son, 
Bror, om hjälp med att bygga den nya lagårn åt 
Gustav etc.

Novellsamlingen bär tydliga spår av sin tid: den 
stora folkomflyttningen från landsbygden in till 
städerna bildar relief till novellen »Vårnatt i Ester
vik». Fisket bär sig inte längre, näten hänger på
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tork »som en nött och tappig päls kring timmerväg
garna». De gamla som är kvar »går på åkern och på
tar»; ungdomarna har farit till stan. ödsligheten på
minner om en tid som varit. Motsättningarna mel
lan stad och landsbygd är tydliga i flera av noveller
na. Det spanska inbördeskriget kastar sin skugga 
över den västerbottniska landsbygden när det står 
klart att »n’Robert nere Marklunds sku fera åt 
Spanien och liksöm va ve inbördeskrige». I novellen 
»Resdagen» följer brodern den frivillige till bussen 
och avfärden mot Spanien, och i novellen »Vi sku 
bygg om lagårn» är detta ett av samtalsämnena vid 
kaffebordet.

Nazifieringen i Europa skapar förväntningar hos 
studenten och butiksbiträdet David, som känner sig 
lite förmer än andra i novellen »Stå i butik», och u t
gör ett alternativ till det stillastående livet i butiken.

»Och tiden går»
Det centrala temat i Som det brukar vara är samma 
flöde av födelse och död, som finns tematiserat i 
bilden av trädet i Thorsten Jonssons andra diktsam
ling, Som ett träd (1938). Dominerande känslor är 
instängdhet och passivitet; människorna är fångna i 
ett liv och ett livsmönster de själva inte kan, inte 
vill, förändra. Versen som Lundins dotter citerar i 
brevet hem till pojkvännen i Stockholm illustrerar 
e tt av novellsamlingens teman. Versen är textad på 
moraklockan i rummet och lyder:

»Hör klockan slår 
och tiden går.
Nu är en stund förfluten 
på minn tig wäll 
then sista dödsminuten.»
Inez’ egen kommentar är: »Ja, allting här är som 

på minn tig wäll den sista dödsminuten.» Det finns 
inget nytt under solen; tiden kommer att fortsätta 
sin gång lika m onotont som förut, »som det brukar 
vara». Det är samma känsla som Predikaren uttryc
ker på följande sätt:

»Och solen går upp, och solen går ner, 
och har sedan åter brått att komma till 
den ort där hon går upp.

Vinden far mot söder och vänder sig så 
mot norr; den vänder sig och vänder sig, 
allt under det att den far fram, 
och så begynner den åter sitt kretslopp.
Alla floder rinna u t i havet, och ändå 
bliver havet aldrig fullt: där 
floderna förut hava runnit, dit rinna 
de ständigt åter.» (Predikaren 1:5—7).

Det var här Hemingway fann titeln till sin roman 
The Sun Also Rises (1926). Floden som oupplåtligt 
rinner u t i havet associerar inte bara till tiden som 
obevekligt fortsätter »sin gång», utan också till van
makt och förtvivlan, människor som slutat spjärna 
emot. Ingenting har framgång utom tiden.

Man kan alltså säga att novellerna i Som det bru
kar vara utmärks av en konstant obalans, som ald
rig mynnar u t i att ett jämviktsläge återställs genom 
en handling. Obalansen befinner sig inom gestalter
na, d v s  mera på ett existentiellt än på ett yttre, 
materiellt plan. Den djupt grundade otillfredsstäl
lelsen behöver därför inte vara märkbar på ytan.

Berättarteknik
Som det brukar vara kom u t våren 1939. Recensio
nerna var till allra största delen goda, även om man 
inte kan tala om ett genombrott. I Dagens Nyheter 
skriver Olle Holmberg att det är en bok sådan böc
ker inte brukar vara, nämligen fin, kvick och psy
kologiskt sann. Som ett bevis på framgången kan 
man se den uppföljning Dagens Nyheter gör dagen 
efter Holmbergs recension. Under rubriken »Liten 
intervju med sensibel novellist» uttrycker sig Thor
sten Jonsson bland annat på följande sätt om sin 
uppmärksammade novellsamling:

»Framställningssättet och teorin spelar inte så 
stor roll /—/ bara en sak görs bra. Men denna 
objektiva syn hindrar inte att jag själv har klart 
för mig hur jag vill skriva. Min novellsamling 
innehåller inga självporträtt, den är ett försök 
till sträng objektivism, personerna skola tänka 
och tala för sig själva, och jag gör inga kom
mentarer till deras sätt a tt uppträda, utan bara 
försöker hålla mig åt sidan. Sanningskravet 
har drivit mig till dialekten /—/.»(DN 16.5.39).
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Citatet visar inte bara att Thorsten Jonsson gör 
anspråk på att vara en författare i en realistisk be- 
rättartradition, utan att han också har en mycket 
bestämd uppfattning om hur »objektivismen» och 
»sanningskravet» ska uppnås: författaren ska inte 
synas; genom scenisk framställning ska gestalterna 
själva stiga fram. Det ideal Thorsten Jonsson anslu
ter sig till växte fram i USA i början av 1900-talet, 
och kom så småningom att sammanfattas i slagor
det »exit author», som på svenska kan översättas 
med »författaren lämnar scenen». »Illusionsroman» 
är därför en annan benämning på romaner som är 
skrivna i denna tradition.

Dokumentprincipen
Berättartekniskt ger Som det brukar vara vid en ge
nomläsning ett brokigt intryck; novellerna bär prä
gel av en författare som ännu söker sig fram. I det 
avseendet är novellsamlingen en exempelsamling på 
olika berättartekniska grepp. Novellerna är sam
manställningar eller förteckningar av information, 
och de byggs upp av olika dokument. Det tydligas
te exemplet på dokument är när Thorsten Jonsson 
i exempelvis novellen »Här vilar Lucy Amalia Hols- 
berg» använder brev, annonser, telegram och tid
ningsnotiser för att bygga upp novellen. Detta kan 
tolkas som en strävan att ge en så exakt verklighets- 
redovisning som möjligt; att servera obearbetade 
fakta som ett snitt ur livet. Förebilderna finns 
bland annat i den ryska socialistiska realismen, men 
också i samtida amerikansk litteratur. Vi kan också 
vidga begreppet till att gälla även stycken som u t
görs av inre monolog och av talade dialoger som 
också ger en dokumentär prägel.

Många av novellerna bygger på dialoger. De är 
vertikalt uppbyggda, d v s  med korta repliker, utan 
sägeverb, eller med enbart korta sägeverb som »sa». 
Den vertikalt uppbyggda dialogen ger läsaren en vi
suell signal, som säger att ett utbyte av information 
sker, och som en latent förutsättning, att missför
stånd kan uppstå. Följande ordväxling, hämtad 
från novellen »Vi sku bygg om lagårn», är ett sådant 
exempel:

— Jaa, sa han, hä ba blås.
— Ja, hä gör sä, svarade Pär Pettersson.

— Ja, nu ha’ne då blåsst annvar dag änna sen i 
missömres, sa Johan.
- J o .
Så vart det tyst en stund igen, till Johan fråga
de:
— Nå, hurre ha du’ne ve höje då?
— Joo, hä väx no. Na lite ha’ne no vuxe, sa 
Pär Pettersson.
— Ja, hä skin ju int å val sä dåligfe år i år.
— Nä, fast no minns man att hä havyre bätter.
— Joo, ha va en sak. Hä minns du no att hä ha 
vyre bätter /—/.»

Thorsten Jonsson använder också flitigt doku
ment i form av människors tankar. Den grundläg
gande berättartekniken i Som det brukar vara är 
det som kallas inre monolog; huvudintresset riktas 
mot människans inre. Författaren försöker ge en 
oförmedlad bild av gestaltens hela medvetande, in
te begränsad bara till språket. Författaren för oss 
direkt in i gestalternas inre liv, utan att kommente
ra eller förklara.

I Sverige introducerades den inre monologen av 
Eyvind Johnson, en författare som Thorsten Jons
son läste och beundrade mycket.

Novellisten
När Som det brukar vara kom u t märktes bland kri
tikerna en viss undran över och missnöje med no
vellernas form. »Teknik» och »stil» var frekventa 
ord i recensionerna. I Ny Tid konstaterar recensen
ten att Thorsten Jonsson inte skildrar några »dra
matiska händelser»; att det tvärtom finns mycket li
te t av handling i novellerna. Recensenten i Afton
bladet menar att Thorsten Jonsson för det mesta 
nöjer sig med att bara dra upp konturerna till en si
tuation, eller ett fragment av en berättelse, för att 
sedan, som han skriver, med en trö tt gest stryka ut 
alltsammans.

Flera kritiker anser därför att beteckningen no
vell inte riktigt passar in på berättelserna, och söker 
efter alternativa benämningar. »Det är för mycket 
att beteckna de små situationer och avsnitt som bil
dar Thorsten Jonssons nya volym för noveller», skri
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ver en recensent. »Skizzer», »bagateller» och »histo- 
rietter» är alternativa förslag från recensenterna.

Synpunkterna avspeglar ett möte mellan en ny
danande författare och kritiker som vet vilka nor
mer som gäller. Det är tydligt att Thorsten Jonsson 
stod för något nytt i den svenska novellistiken, som 
genomgick en förändring och vitalisering på 1930- 
talet.

Formmässigt, berättartekniskt och stilistiskt upp
visar Thorsten Jonssons novellform många likheter 
med en anglosaxisk short story. En short story bör
jar ofta med en bild som ger berättelsen atmosfär. 
Flera av Thorsten Jonssons noveller börjar på detta 
öppna sätt mitt inne i en tanke eller i ett samtal. I 
stället för att, som i den klassiska novellen, av be
rättaren få tid, plats och förhistoria auktoritärt 
fastlagd, befinner vi oss mitt inne i ett skeende vi 
inte vet någonting om. »Den mediceiska Afrodite» 
börjar t  ex på följande sätt:

»Han ror bra, tänkte Torén och såg på pojken. 
Han är mager än, men han ror bra. Kanske det 
blir karl av honom.
— Ta det lugnare, sa han; hans överkropp 
rycktes bakåt för varje årtag. Ta det inte så 
häftigt nu, såna här drag ska ros lite långsamt.»

Thorsten och Else Jonsson tillsam mans 
m ed A xel Strindberg i Paris nationalda
gen 14 ju li 1938. D e övriga bilderna är 
tagna vid samma tillfälle. F o to  Karen  
Strindberg.

Den klassiska novellen har däremot ofta ett kro
nologiskt handlingsförlopp och är skriven med tan
ke på en höjdpunkt eller en klimax. En short story 
saknar denna grundstruktur. I »Den mediceiska Af
rodite» finns det inget som driver berättelsen fram
åt. I stället består den av sex olika scener, som före
läggs läsaren och riktar uppmärksamheten på någon 
av de tre personerna. När Torén i första scenen u t
gör utgångspunkten bildar hans inre tankar en stor 
del av texten. Det som händer ses ur hans synvin
kel; läsaren är medseende och medhörande med 
Torén.

En novellkomposition av det här slaget bryter 
upp berättarstrukturen och riktar uppmärksamhe
ten på varje scen. För att förstå novellen måste 
man förstå betydelsen av vaije scen. Uppbyggnaden 
blir därför associativ och fragmentarisk, vilket akti
verar läsaren att tolka samband och antydningar.

Indirekt metod — det outtalade ordets estetik 
Bertil Bull Hedlund, som ritat vinjetten till novell
samlingen, har framställt Torén i novellen »Den me
diceiska Afrodite» som en mycket fetlagd man. Om
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vi går till texten hittar vi emellertid inget som ut
tryckligen beskriver Toréns kroppsbyggnad. Texten 
innehåller dock antydningar som styr läsarens före
ställningar och skapar bilden av Torén. Bilden växer 
fram, dels som ett resultat av sonen Teodors och 
brorsdottern Birgits tankar och tal, dels av vad 
Torén själv tänker och säger.

Redan från början märks att Torén inte uppskat
tar smala och klena individer. I andra meningen av
slöjar han denna sin uppfattning om Teodors, so
nens, magra kropp: »Han är mager än, men han ror 
bra. Kanske det blir karl av honom.» Längre ner på 
samma sida ser han pojkens överkropp, som »var 
spinkig så att man kunde räkna revbenen». Torén 
återkommer sedan med förhoppningen att det kan
ske blir »karl av honom».

Torén sitter bakom Birgit, en kusin som kommit 
på besök från stan, och lägger märke till hennes 
»smala rygg» och »kuvaxlar». Det han ser får honom 
att tänka på släkten: »Det är märkvärdigt att Johans 
ungar ska ha blivit så där halvklena, de med /—/.»

Detta antyder att Torén, som den karl han är, 
själv inte tillhör den magra kategorin. Men det är 
inte bara vad Toren själv tänker som är avgörande 
för bilden vi som läsare skapar oss. Teodor sitter 
och betraktar sin far, som

»— satt i aktern i ett par gamla trånga byxor, 
en trasig skjorta uppviken i halsen så att den 
tjocka undertröjan stack fram, nerhasade ylle
strumpor och ett par gamla skinntofflor; han 
rökte på en cigarrstump och drog upp mungi
pan medan han trädde mask på en av krokar
na.» (Min kursivering.)

För trånga byxor ger på ett liknande indirekt 
sätt intryck av att byxorna en gång passat, men att 
de numera bara hjälpligt, och absolut inte i sittande 
ställning, når runt kroppen. Längre fram i texten 
står det att »Torén hyvade ut reven med en klum 
pig och kortarmad gest». Birgit ser en liknande bild 
av sin farbror: »Farbror kastade ut reven med sin 
barnsligt beskäftiga gest.» (Mina kursiveringar.)

Genom att utesluta stärker Thorsten Jonsson be
rättelsen; en överföring från förståelse till aning. 
Idén är att läsarens fantasi blir mer engagerad av 
det dunkla än det kristallklara.

Hemingway framstår som inkarnationen av den
na metod, som framträder i böckerna Döden på ef
termiddagen (1932) och A Moveable Feast (1964).

Han är den författare som oftast nämns som 
Thorsten Jonssons litterära föredöme, vilket ger oss 
anledning att närmare granska ett förhållande sam
tida kritiker såväl som efterföljande litteraturhisto
riker tyckt sig finna.

Thorsten Jonsson söker sitt språk 
Knapphet och behärskning är två karakteristiska 
drag hos språket i Som det brukar vara, inte bara i 
dialoger och monologer, utan också i berättande 
delar. När kyrkoherde Ählander i novellen »Kyrko
herden sköter sina affärer» besöker kommunal- 
nämndsordförande Larsson på lasarettet beskriver 
denne sin sjukdom på följande sätt:

»— Jaa, hä jer söm — ja, jag vet inte riktigt 
hurre hä jer.
— Jasså, men hur känner du dig då?
— Ja, int känns'e sä falet, men dem vet ju ing
enting, doktoren jenna. Si åt, sa han och peka
de på nattduksbordet.
På dess undre skiva sam urinpytsen som en 
huvudlös and på en liten fyrkantig damm. 
Den var till hälften fylld med någonting röd
brunt som färsk kalvlever.
— Jag pinka bion, sa Larsson. Hanna ha jag 
gjort ba i dag på möran, och då gett du ju för
stå. Hä tort fäll va kräftan åt njurarna. Och hä 
val dön. Men sitt du.»

Larsson redogör sakligt, utan omsvep, rakt på 
sak och till synes utan en skälvning på rösten för 
sin sjukdom. Detta återhållsamma och måttfulla 
svar får tjäna som ett exempel på den knapphet 
som sätter sin prägel på språket i novellsamlingen. 
Man tycker sig, för att citera Ivar Harrie, finna att 
Thorsten Jonsson lärt mycket av den nakna salighe
tens skönhet i Hemingways prosa.

De stilistiska likheterna mellan de båda författar
na kan sammanfattas på följande sätt: dialogen in
tar en betydelsefull plats; den är ofta vag, dubbel
tydig och indirekt. Konversationen är ofta förenk-
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lad, förlängd och utvecklad vertikalt, d v s  lång, of
ta som en smal rektangel. Gestalterna talar ofta 
runt omkring det verkliga ämnet. Meningskonstruk- 
tionen är enkel, kort och består i stor utsträckning 
av huvudsatser som är sidoordnade med andra hu
vudsatser. Upprepning av ord eller fraser förekom
mer ofta.

Det är emellertid högst sannolikt att Thorsten 
Jonsson utvecklade sitt språk och sin stil oberoen
de av Hemingway, och att mötet med Hemingways 
noveller och romanen A tt ha och inte ha (1937), 
som han översatte 1938, till största delen bekräfta
de för Thorsten Jonsson att den stilistiska inrikt
ning han hade slagit in på var den riktiga.

Journalistiken och talspråket
Thorsten Jonsson hade i likhet med Hemingway 
stor journalistisk erfarenhet. Denna sida av skrivar- 
yrket var viktig för honom har Ingemar Wizelius 
framhållit; han betraktade aldrig journalistiken som 
en lägre stående genre. Redan som gymnasist arbe
tade han under sommar- och jullov på Umebladet, 
och när han hösten 1933 inträdde som fast anställd 
i Umebladets redaktion, var han väl införstådd med 
de krav som ställdes. Umebladet var en liten tid
ning, och därför hamnade han aldrig i något journa
listiskt fack. Tidningen erbjöd möjligheter att prö
va på de flesta sidor av journalistiken: reportage, re
censioner, kåserier etc. Detta måste ha varit en vik
tig fas i Thorsten Jonssons stilistiska utveckling. Ef
ter uppbrottet från Umebladet hösten 1935 pröva
de han på den osäkra tillvaron som free-lancer i 
Stockholm. Under denna tid skrev han mest recen
sioner. Hans journalistiska verksamhet fortsatte på 
1940-talet, då han 1943—46 var anställd som Da
gens Nyheters korrespondent i New York. Han 
sysslade då med exempelvis telegramtjänstgöring.

Vid sidan av journalistiken förenade även det 
språkliga intresset Thorsten Jonsson med Heming
way. Talspråket är det primära, det naturliga och 
utvecklingsdugliga, anser han; skriftspråket är det 
sekundära, det fixerade och hämmade, ett språk 
som bara kan förnyas och slipas genom talspråket.

Han återkommer till liknande synpunkter i flera 
kåserier. I sina recensioner noterar han också upp
skattande när en författare använder och dessutom 
behärskar talspråket i skönlitterär prosa. Den stora 
förebilden är Eyvind Johnson. I recensionen av Nu 
var det 1914 (1934) konstaterar han uppskattande 
a tt det norrländska idiomet, som en svag förnimbar 
rytm, ligger bakom Eyvind Johnsons böjliga språk 
boken igenom.

Språken i Som det brukar vara 
Vilhelm Moberg, Eyvind Johnson, Jan Fridegård, 
Harry Martinson och andra självlärda författare bi
drog alla till att på 1930-talet ge folkmålen själv
klar plats i den svenska litteraturen. Det är på den
na utvecklingslinje Thorsten Jonsson bygger vidare.

I hans noveller är det huvudsakligen landsbygds
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befolkningen som brukar dialekt. Av samlingens al
la noveller är det bara »Farmor» som genomgående 
är skriven på dialekt. Den handlar om en gammal 
dam som på sin ålders höst i sjuksängen ser tillbaka 
på det liv som varit:

»— Jenna kömma dem och gå, och dem gå och 
dem kömma, och jenna ligg jag. Jag ha då aller 
lega sä myttje söm jag ha lega nu sen jag köm- 
me me hit på lasarette. Jag ligg jenna jag, och 
int val’e na gjort.»

Den västerbottniska dialekten utgör ett slags 
språklig fond i novellsamlingen. Genom att låta 
landsbygdsbefolkningen tala dialekt ger Thorsten 
Jonsson liv åt ett människokollektiv. Det är inte i 
första hand som enskilda individer människorna är 
tecknade, utan som ett kollektiv. Ur denna språk
geografiska miljö, mot denna fond, framträder ock
så ett antal individer genom att inte tala dialekt.

Det mesta av prosan i Som det brukar vara u t
görs av tal: berättarens tal, gestalternas tal, gestal
ternas inre tal: berättelse, dialog, funderingar. Där
för utgör språket, som hämtar sin näring ur den 
västerbottniska dialekten, fundamentet i den stil 
Thorsten Jonsson utvecklar i novellsamlingen.

Att en roman eller novell är skriven på dialekt el
ler har dialektinslag är ingen garanti för att den blir 
talspråklig till sin stil. Men Som det brukar vara har 
helt klart sitt ursprung i talspråket.

Thorsten Jonsson har i sin prosa lyckats fånga 
och stilisera talspråket och det som är karakteris
tiskt för det mer flyktiga, talade språket; hur ett 
ord eller en fras uppstår, formuleras av någon, och

hur detta ord eller denna fras sedan bollas mellan 
de i samtalet inblandade personerna.

De likheter som samtida recensenter och senare 
litteraturhistoriker tycker sig finna mellan Thorsten 
Jonssons och Hemingways språk kan sålunda för
klaras med att de båda var och en på sitt sätt och 
med sin speciella bakgrund dels bygger vidare på 
journalistiska erfarenheter, dels tar sin utgångspunkt 
i talspråkets speciella förutsättningar.

I stället för att tala om Thorsten Jonssons stilis
tiska beroende av Hemingway kan vi säga att han 
till allra största delen utvecklar sitt språk och sin 
stil oberoende av Hemingway. Det finns heller inte 
någonting som tyder på att Thorsten Jonsson kom 
i kontakt med Hemingways verk förrän i böljan av 
1938, då han börjar översätta Hemingways roman 
A tt ha och inte ha.

Thorsten Jonsson var först och främst i behov av 
en berättarteknik som lade grunden för en scenisk 
uppbyggnad av novellerna. Denna teknik kunde 
han finna, inte bara hos Hemingway, utan också 
hos andra modernister som Joyce och Faulkner.

Genom den sceniskt uppbyggda novellen skedde 
automatiskt ett närmande mellan berättaren och 
gestalternas tal. När därför Thorsten Jonsson någon 
gång i slutet av 1937 beslöt a tt använda västerbot- 
tensdialekt i sina noveller, fick det till följd att allt 
språk befruktades av dialekten; dialogerna och mo
nologerna blev »tjänare» åt berättelsen. Men det var 
inte bara den lingvistiska sidan av språket, dialek
ten, Thorsten Jonsson nu förde in i sitt språk, utan 
också den talspråkliga formen. Därmed blev tal
språket, genom dialekten och berättartekniken, 
den grund språket i Som det brukar vara tog sin u t
gångspunkt i.
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Folkrörelsebiblioteken
John Olofsson

Skelleftebygdens bibliotekshistoria kan indelas
i fyra någorlunda väl avgränsade perioder:
•  1860-talet till tiden efter sekelskiftet, då kyr

kans sockenbibliotek ombildades till försam
lings- eller kommunbibliotek.

•  Tiden efter 1912, då de folkrörelseägda bib
lioteken, oftast med ursprung i en studiecir
kels verksamhet, började sin utbredning på 
en eljest bibliotekslös landsbygd.

•  1950-talet, då förenings- och församlingsbib- 
liotek kommunaliseras och en biblioteksor- 
ganisation med kommunala huvudbibliotek 
och ett betydande antal filialbibliotek skapas.

•  1967—74, då Skellefteå stadsbibliotek genom 
kommunsammanslagningen blir huvudbiblio

tek i det väldiga område där tidigare sju kom
muner organiserat biblioteksverksamhet från 
lika många kommuncentra (Burträsk, Löv
ånger, Bureå, Skellefteå stad, Skellefteå 
lands, Byske och Jörn).
I en föregående artikel har Elsi Ekstedt och 

Lars Ericsson skildrat församlingsbibliotekens 
tillkomst i länet och tecknat den miljö, ur vil
ken de första biblioteken växer fram.

A tt ge en bild av studiecirkelbibliotekens till
komst och successiva införlivande i den kommu
nala biblioteksorganisationen är en viktig upp
gift, därför att det just nu finns en risk, att stu
diecirkelbiblioteken börjar betraktas som ett 
kort mellanspel utan större värde, vilket är ett 
stort misstag.

Studiecirkelbibliotek och föreningsbibliotek
Folkrörelserna började tidigt skaffa sig bibliotek. 
De kallades oftast studiecirkelbibliotek, därför att 
bokbeståndet byggdes upp av böcker som anskaf
fats för studiecirklarnas behov. När en studiecirkel 
studerat ett ämne färdigt, överlämnades böckerna 
till biblioteket för att lånas u t till nya cirklar eller 
till medlemmar i den egna föreningen och så små
ningom även till allmänheten.

Efter 1912 har studiecirklar anslutna till ett riks
förbund med minst 20.000 medlemmar kunnat få 
statsbidrag till sina bibliotek. Stödet utgick från 
böljan i form av bundna böcker till ett värde som 
motsvarande högst hälften av det belopp som från 
annat håll anskaffats till bokinköp och bindning. 
Andra villkor för statsbidraget var att bokbeståndet 
skulle vara allsidigt sammansatt, att det skulle hålla

god etisk standard och att biblioteket skulle hållas 
öppet någon tid för allmänheten.

För att underlätta för biblioteken att göra bra 
urval av böcker, upprättade skolöverstyrelsens bib- 
liotekskonsulenter — åtminstone i början — boklis
tor, ur vilka biblioteken fick välja.

Under 1920- och 1930-talen växte studiecirkel
biblioteken, som då också började kallas förenings
bibliotek, både i antal och storlek. E tt maximum 
nåddes omkring 1940. Därefter minskade antalet 
något, beroende på en viss sammanläggning inom 
rörelserna och på en begynnande kommunalisering.

När antalet föreningsbibliotek var som störst i 
Västerbotten fanns där åtminstone 230. Fördel
ningen på följande studieorganisationer såg ut så 
här:
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ABF (1937) 81 (enl förteckn på folkrörelse
arkivet, Umeå)

IOGT (1942) 82 (enl intervju med distriktsordf
Andreas Berg)

BBF (1944) 49 (enl distriktsrapport, folkrörel-
searkivet)

JUF (1944) 10 (enl distrrapp, folkrörelseark)
SLS (1940) 8 (enl distrrapp, folkrörelseark)
Summa 230

A nm : Dessa siffror bygger på insända lokala redovisningar, 
som distriktsstyrelserna inlämnat till folkrörelsearkivet. R e
dovisningarna utgjorde underlag för statsbidragsgivningen 
och får betraktas som relativt goda källor. Men ingen vet sä
kert om  alla sådana redovisningar lämnats in. Eventuella 
bibliotek utan statsbidrag finns heller inte med.

B ib lio teke t i Bureå 1932. F oto  M  Å ström , Bureå.

Några föreningsbibliotek var mycket små — en
dast tio böcker. Storleken berodde på hur länge de 
verkat, föreningens storlek och aktivitet, samt stor
lek och intresse på den plats där de fanns.

Störst av föreningsbiblioteken i norra länsdelen 
var Bolidens ABF, som vid kommunaliseringen 1952 
överlämnade 4.600 band. Skelleftehamn hade vid 
kommunaliseringen 1941 nått upp till 1.500 band. 
IOGT i Skellefteå överlämnade 1956 2.300 band.

Äldst bland skelleftebygdens studieorganisatio
ner är IOGT, som där bildade sina första loger i 
början av 1880-talet och som lade grunden till sina
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första bibliotek i början av vårt sekel. För logen 
Stålhandskes bibliotek har uppgivits startåret 1913.

ABF-bibliotekens epok i Västerbotten börjar 
med 1920-talet, men vi kan med vårt material inte 
alltid avgöra, om startåret gäller avdelningen eller 
biblioteket. Det vanliga var nog att biblioteket bör
jade ett eller ett par år efter det att avdelningen bil
dats. De flesta ABF-biblioteken bildas på 1930- 
talet, men några tillkommer först i slutet av 1950- 
talet. Av dem kan en del ha varit arbetsplatsbiblio
tek vid kraftverksbyggen.

Jordbrukets föreningar etablerar sig sent i Väs
terbotten, vilket kan förklara att deras bibliotek är 
så pass få.

Skellefteå stadsbibliotek
När stadsbiblioteket 1956 fyllde 75 år, gjordes en 
historik, där det sägs att biblioteket omkring sekel
skiftet förde en tynande tillvaro och att all utlåning 
så småningom upphörde. Men 1906 utsågs lärarin
nan Anna Noring till bibliotekarie, och genom hen
nes oförtrutna arbete rycktes biblioteket upp, så 
man nästan kan tala om en ny start.

Bland hennes efterträdare intar folkskolläraren 
Gustaf Renhorn hedersplatsen. I 36 år skötte han 
biblioteket på deltid — först vid hans avgång 1952 
blev tjänsten heltid. Genom sina personhistoriska 
forskningar, samlade i böckerna Gamla stadsbor 
1—2 (1945 resp 1960), gjorde han en stor kultur
historisk insats.

Föreningsbibliotekens kommunalisering 
1946 års folkbibliotekssakkunniga framförde för
slaget att föreningsbiblioteken skulle avvecklas in
om en tioårsperiod. I vaije kommun skulle finnas 
ett huvudbibliotek med tillräckliga resurser för att 
tillgodose även bildningsarbetets behov. Därför fö
reslogs en successiv minskning av statsbidragen till 
studiecirkelbiblioteken.

Detta blev upptakten till föreningsbibliotekens 
kommunalisering, även om — som vi sett -- åtskil
ligt redan hade hänt.

Om dessa biblioteks kommunalisering säger 1956 
års biblioteksstyrelse så här:

»I böljan av 1940-talet överlämnade ABF och lo
gen Thor sina bibliotek i Skelleftehamn, vilka blev 
grundstommen i filialbiblioteket. Från ABF fick fi
lialen också sin föreståndare, Gunnar Sibo, som på 
ett synnerligen förtjänstfullt sätt ser till a tt skellef- 
tehamnsborna har ett bra bibliotek och får en god 
service. Som timavlönad tjänstgör dessutom fru 
Sonja Sibo.

Utlåningen i Skelleftehamn är mycket livlig — i 
många år översteg den vida huvudbibliotekets — 
och i förhållande till huvudbiblioteket är filialen 
välförsedd, där finns 7.500 band.»

Som redan nämnts, fick stadsbiblioteket 1956 
2.300 böcker från IOGT i gamla stan och från Skel
lefteå ABF kom samma år en gåva på 10.000 kronor 
till ungdomsavdelningen, nämligen den brandersätt
ning som utfallit sedan biblioteket brunnit upp.

Landsförsamlingens bibliotek
Efter kallelse av stadsbibliotekarie Sven-Ola Hell- 
mér, Umeå, hölls i februari 1951 ett möte i kom
munalhuset för att diskutera frågan om ett huvud
bibliotek i kommunen. I sammanträdet deltog rep
resentanter för kyrkan, för de kommunalt under
stödda föreningsbiblioteken och för kommunal
nämnden. En kommitté tillsattes senare av kom
munfullmäktige med uppgift att förutsättningslöst 
utreda frågan om biblioteksverksamheten i kom
munen. I augusti 1953 avlämnade kommittén ett 
förslag som innebar att kommunen skulle utse en 
biblioteksstyrelse och ställa 35.000 kronor till för
fogande för 1954. Kommittén betonade att en väl
ordnad biblioteksverksamhet förutsätter en sam
ordning av samtliga bibliotek under gemensam led
ning. Hela kommunen och inte bara ett fåtal tä tor
ter borde få en god bokförsörjning. Till biblioteks- 
lösa orter borde boklådor utskickas. Om inte stu
diecirkelbiblioteken ville ansluta sig, borde även de 
få boklådor. Kommunfullmäktige antog detta för
slag och den nya organisationen kunde börja funge
ra. Till ordförande i biblioteksstyrelsen valdes Rag
nar Eriksson i Medle.

I utgångsläget fanns inom kommunen två all
männa bibliotek: församlingsbiblioteket från 1860 
och Kusfors folkbibliotek. Dessutom fanns tretton
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föreningsbibliotek, av vilka ABF-biblioteket i Bo
liden hade större utlåning än alla andra bibliotek 
tillsammans.

ABF och IOGT hade förklarat sig villiga att utan 
villkor överlämna sina böcker till det nya kommun
biblioteket. Gummarks SLS krävde att någon slags 
biblioteksverksamhet även i fortsättningen skulle 
finnas i byn, och Blå bandets föreningar ville få rät
ten att medverka med förslag till bokinköp, att få 
en representant i biblioteksstyrelsen, eller att bli 
kallade till sammanträden när för byarna viktiga frå
gor skulle handlas.

På detta svarade biblioteksstyrelsen, att den kun
de gå med på de förstnämnda och sistnämnda öns
kemålen, men att full representation i biblioteks
styrelsen inte var möjlig.

Kusmark folkbibliotek anslöt sig från 1 januari 
1955 till kommunbiblioteket.

Församlingsbibliotekets anslutning ordnades 
praktiskt genom att kommunbiblioteket fick loka
ler i det nya församlingshemmet, dit även försam- 
lingsbiblioteket flyttade. »Det var ju självklart», sä
ger Ragnar Eriksson, »att församlingsbiblioteket 
skulle ansluta sig — det var ju själva grunden». Det 
var också från dess föreståndare Eric Thelander 
som förslaget om ett kommunbibliotek först hade 
kommit.

I berättelsen för 1964 sägs, att några förenings
bibliotek ännu återstår att ansluta, men att förhand
lingar om deras anslutning pågår.

Jörn
Jörn utgör ett exempel på kommunaliseringen. Där 
fanns 1952 följande bibliotek, enligt den utredning 
som då gjordes:

Jörns folkbibliotek (det gamla socken
biblioteket) ............................................ 2.012 band

ABF-biblioteket i J ö r n ..............................  652 band
IOGT-biblioteket i Jörn ................................214 band
BBF-biblioteket i Kåtaselet........................... 79 band
BBF-biblioteket i Missenträsk.......................29 band
ABF-biblioteket i R enström  281 band

Båda ABF-biblioteken hade utlåning till allmän
heten men den totala utlåningen från samtliga bib
liotek var låg.

Storgatan 35 i Malå, där A B F -b ib lio teket var in rym t iV ern er  
Erikssons bostad 1941—56.

Den nya biblioteksorganisationen skulle omfatta: 
e tt huvudbibliotek i Jörn med namnet Jörns kom
munbibliotek, ett antal successivt utbyggda filialer, 
först i Renström, Stavaträsk, Stensträsk och Myr
heden, samt ett vandringsbibliotek med boklådor 
från huvudbiblioteket.

Kommunen antog planen och beviljade den nya 
biblioteksstyrelsen 6.000 kronor plus fria lokaler 
för 1953. Till ordförande utsågs Göran Marklund. 
Han bekräftar att sammanläggningen gick bra. »Al
la var nog glada över det som skett.»

A tt även den fortsatta utvecklingen blev positiv, 
visas av att biblioteket 1968 hade 10.000 band och 
lånade u t 16.000 böcker — ungefär fem per invåna
re och år.

Bureå
I januari 1914 blev Bureå egen kommun. Den av
skiljdes då från Skellefteå landskommun. Egen för
samling blev den först 1922.

Redan vid kommunbildningen var ett folkbiblio
tek i Bureå under uppbyggnad. Det framgår av ett 
nådigt brev i november 1907, undertecknat OSCAR, 
där Bureå biblioteksförening fick beskedet, att den 
för åren 1907—10 beviljades statsbidrag för »upp
rättande och underhåll» av ett bibliotek.
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Av andra källor framgår, att det 1938 fanns åt
minstone två ABF-bibliotek inom Bureå kommun, 
nämligen ett i Hjoggböle med 140 band och ett i 
örviken med 600 band, dessutom fyra eller fem 
bibliotek i Blåbandsföreningar.

Om själva kommunaliseringsprocessen är uppgif
terna mycket knappa. I biblioteksstyrelsens proto
koll den 23 jan 1948 sägs, att ABF-biblioteket i 
Bureå då hade uppgått i kommunbiblioteket. Av en 
distriktsstyrelserapport för 1953—54 framgår att 
IOGT-biblioteket i Bureå just det året kommunali- 
serats.

Byske, Burträsk och Lövånger 
I dessa kommuner fanns föreningsbibliotek i unge
fär samma omfattning som inom de andra kommu
nerna — med den avvikelsen att Byske hade jämfö
relsevis fler ABF-bibliotek och Burträsk fler IOGT- 
föreningar. Om kommunaliseringsprocessen ger stu
dieförbundens distriktsrapporter i allt väsentligt 
samma bild för dessa kommuner som för andra.

Föreningsbibliotekens betydelse 
Den omständigheten att föreningsbiblioteken kun
de införlivas i den kommunala biblioteksorganisa- 
tionen nästan utan protester, kan förleda en del lä
sare att tro att de egentligen aldrig haft något vär
de. Men det är fel. De små bokskåpen — eller bok
hyllorna — stod vanligen i de rum, där studiecirklar 
och föreningsmöten hölls. När medlemmarna sam
lades, fanns där mitt ibland dem också någon per
son som vårdade denna boksamling. Före eller efter 
m ötet var det han eller hon som öppnade skåpdör
rarna och bjöd de intresserade att plocka fram och 
bläddra i böckerna. Ibland kunde han också berätta 
något om dessa böcker, eftersom han läst om dem i 
Bokstugan eller Folklig kultur. När sådant skedde i 
den egna kretsen hade det stor betydelse för sam
manhållningen. Bokskåpet med böckerna kändes 
som »deras» och hade till uppgift att tjäna just dem. 
Sådant är svårt att organisera fram och det går inte 
att återskapa, om vi någon gång skulle vilja göra 
det.

Vad vi kan göra är att minnas denna miljö med 
aktning och respekt. Där fanns något av den ideali
te t med klassisk accent, som Sten Selander skrev 
om i dikten En bondestudent:

Blott boken kom fram
när det böljade kvällas 

kring leriga vägar och höstvåta fält,
så stod där ett marmorskimrande Hellas 

och lyste kring landet 
av gråsten och svält.

Vi som var med kunde naturligtvis redan under 
1930-talet le åt så vackra ord. Men vad vi inte får 
glömma är att den ungdom som anslöt sig till de

Läsning för skogsarbetare

Bokutlåning till skogsarbetare, sk skogskoje- 
bibliotek, är en verksamhet som funnits under 
1900-talets första hälft. Man tror att idén ur
sprungligen kom från Frans Kempe inom Mo 
och Domsjö. Det var under hans tid — närmare 
bestämt år 1906 — som det första vandrings- 
biblioteket ställdes i ordning.

Boklådan var placerad på företagets kontor 
och faktorn skötte om utlåningen. I MoDo:s 
personaltidning »Insikt» 1970 berättas om den 
förste låntagaren som aldrig återlämnat »Tusen 
och en natt»! Det fanns många intressanta 
böcker att välja mellan: fackböcker inom 
Heimdals Folkskriftsserie och Verdandis små- 
skriftsserie och skönlitteratur såsom Dickens’ 
Julhistorier, Selma Lagerlöfs Gösta Berlings 
saga, Runebergs Fänrik Ståls sägner, Kiplings 
Hafvets hjältar, Stowes Onkel Toms stuga, 
H C Andersens Sagor och berättelser, Ryd
bergs Vapensmeden, Tolstojs Bilder ur ryska 
samhällslifvet m fl.

Så småningom kom ABF att ta över och u t
vidga denna verksamhet, men MoDo fanns 
kvar i bakgrunden och gav ekonomiskt stöd.

Gunnis Karlsson
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första folkrörelserna aldrig ens hade hört talas om 
den grekiska och romerska antiken. Den historiska 
återupptäckten av denna tid — det vi kallar renäs
sansen — hade aldrig inträffat här. Genom kyrkan 
och genom brist på utbildning hade svenska folket 
medvetet genom århundraden varit avskärmat från 
denna del av sin egen kulturgrund. När den nu 
plötsligt upptäcktes, genom böcker av Viktor Ryd
berg, Den siste atenaren, Alf Ahlberg, Filosofiens 
historia, polacken Henryk Sienkiewicz, Quo vadis? 
och andra, så var det för denna ungdom en alldeles 
ny vision som slog igenom med stor kraft.

Där fanns också en stark och realistisk anknyt
ning till den egna tidens frågor — med den lyftning 
som tron på en ljusare framtid ger. Ungefär som 
Kerstin Hed 1939 skrev om en studiecirkel på lan
det:

Det var kanske ej kunskap av stora mått 
men den lyfte dock tanken på färd 
och skänkte en glimt av vår tid och dess liv, 
av vår stora härliga värld.

Det var ingenting som gav ära och guld 
— men de unga de sågo ändå 
hur rymden vidgades mer och mer 
över vägen de hade att gå.

I betydande grad var det folkhögskolan, som se

dan bar denna bildningsvåg vidare. Folkhögskolan 
hade goda kontakter med olika folkrörelser och in
bjöd deras ungdomar — kristna som profana — att 
studera på heltid, vanligen två vinterkurser. Det gav 
dem en möjlighet att bredda, fördjupa och föra vi
dare vad de hade lärt sig och kände för.

Därför är det heller ingen överraskning, att det 
blev just den generationen, som från 1930-talet 
tog över samhällsansvaret och på allvar böljade 
bygga den svenska välfärden.

Till sist
Det har slagit mig, hur snabbt en viktig del av vår 
egen bildningshistoria faller i glömska.

Är det en alldeles orimlig tanke, att vi skulle be
vara några av dessa gamla bokskåp, fylla dem med 
tidsriktiga böcker från folkrörelsernas genombrotts
år och göra dem till symboler för den tidens folk
bildning, genom att ställa tillbaka dem i våra biblio
tek och studielokaler? Till minne och jämförelse! 
Böckerna finns i biblioteksmagasinen och bevarade 
förvärvskataloger från olika studieförbund gör det 
möjligt att nästan exakt återställa de rätta ämnes
profilerna.

En del av dessa bokskåp var för övrigt så vackra 
att bara de vore en attraktion.
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Det samiska biblioteket
Bengt Andersson

Folkbiblioteket i Vilhelmina är inrymt i triv
samma lokaler i Folkets Hus. Bland allt som 
biblioteket kan erbjuda är den samiska avdel
ningen helt unik. Skrifter om och av samer finns 
samlade i ett särskilt rum och utgör ett av de 
största samlade bestånden i ämnet samer i vårt 
land. Totalt rör det sig om ca 2.500 skrifter.

En ansats till en samisk samling gjordes redan i 
böljan av 1900-talet, då Anna Lindhagen i januari 
1905 sände ett vandringsbibliotek — Lappmarkens 
bibliotek — upp till Röberg i Vilhelmina fjällvärld. 
Vandringsbiblioteket placerades hos lantbrevbära
ren John Tomasson. Dess vidare öden är inte kända.

På 1960-talet böljade dåvarande biblioteksstyrel- 
sens ordförande Sven Fisk agera för uppbyggnaden 
av en samisk avdelning på biblioteket. Från några 
få böcker på en hylla i det gamla biblioteket har se
dan den samiska avdelningen vuxit till dagens an
senliga samling litteratur.

Biblioteket samlar på allt skriftligt material om 
och av samer på samiska, svenska och andra språk. 
Även fonogram ingår i samlingen och biblioteket 
har skivor med jojkar samt musik med samisk an
knytning. Skrifterna är katalogiserade i en särskild 
kortkatalog. År 1977 utkom en skriftlig dokumen
tation i form av en samekatalog med dels alfabetisk, 
dels systematisk indelning. Material som inkommit 
efter 1977 har emellertid inte delgivits allmänheten 
i någon samlad nyförvärvslista.

Avdelningens litteratur speglar många sidor och 
perioder i den samiska kulturen alltifrån arkeolo
giska, etnografiska och språkliga studier till våra da
gars starka samiska organisationssträvanden. Reli- 
gionsavdelningen är en av de större. Där finns också

missionshistorien intill våra dagar samt uppbyggel- 
selitteratur. De första skrifterna på samiska har an
knytning till missionen i sameområdet. Språkforsk
ningen har resulterat i en mängd böcker — bland 
annat ett flertal ordböcker. Samlingen dokumente
rar de samiska språkområdena och dialekterna m m. 
På de skönlitterära hyllorna finns mest modern lit
teratur. På personhistoriska avdelningen kan man 
finna böcker om olika levnadsöden. Störst är dock 
den geografiska avdelningen, till vilken vi för breda 
och skiftande beskrivningar om samerna och deras 
villkor.

Biblioteket samlar också tidningar och tidskrif
ter som berör samerna. Samefolkets egen tidning 
— numera Samefolket — finns i alla årgångar. Det 
är värdefullt, då tidigare årgångar är mycket svåråt
komliga på marknaden. Stiftelsen Samefolket utgav 
1985 ett index för tiden 1918—1973, vilket för
utom en förnämlig historik förtecknar ämnen och 
personer samt innehåll i varje nummer. Andra tid-
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L A P P L A N D  OCH L A P P A R N E ,
F Ö R E T R Ä D E S V I S  D E  S V E N S K E .

ETH N O G R  AFISKA STUDIER

AF

G U S T A F  VON D U B E N .

MED 1 KARTA. X PLANCHER OCH '.X TRÄSNITT.

P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG.

G ustaf von D iibens Om Lappland och lapparne (try c k t i 
Stockholm  1873), ur vilken bällingskorna på  föregående si
da är hämtade.

ningar/tidskrifter är Nuorttanaste, Sami Aigi, Sagat, 
Sapmelas, Saminuorra, Sapmi samt Rennäringsnytt. 
Biblioteket samlar också avhandlingar, uppsatser, 
småskrifter, grupparbeten m m.

Fr o m år 1967 sparas pressklipp om samer. Press
klippen köpes från AB Pressklipp i Stockholm, som 
bevakar tidningar från hela Sverige samt fack- och 
populärtidskrifter. Även TT-material ingår. Press
klippen omfattar idag 350 pärmar. Klippen gulnar

efter ett antal år, och därför har det varit nödvän
digt att överföra dem till mikrofilm (åren 1967— 
1985). Material därefter beräknas vara överfört till 
mikrofiche hösten 1986. Därigenom blir det mikro
filmade materialet också tillgängligt i kopior för sa
miska institutioner, universitet, bibliotek, förening
ar m fl. Pressklippsamlingen om samer är unik. Ma
terialet är kronologiskt ordnat, vilket kräver unge
färlig tidsangivelse för händelser som man önskar 
läsa om.

Lars Thomasson har i sina böcker De svenska sa- 
merna och renskötseln: bibliografiska anteckningar 
för åren 1960—69 resp 1970—74 (Kungl Skytteans- 
ka samfundets handlingar, nr 10, 1971 resp nr 21, 
1979) annoterat böcker och viktiga artiklar. De in
ledande avsnitten ger också information om lämp
lig litteratur för den intresserade. Lars Thomasson 
har även skrivit en artikel med rubriken Med samer- 
nas egna röster... i STFrs årsskrift 1986 och Litte
ratur om samerna i Jämtlands län i Jämten 1969.

Uppbyggnad av en specialsamling av denna typ 
medför vissa problem. Sökning av svåråtkomligt 
material kräver arbete och kontakter såväl inom 
som utom landet. Vi är tacksamma för upplysning
ar om avhandlingar, uppsatser etc och blir glada, 
när vi får vara med i utskick. Bland andra problem 
finns risken för åverkan och svinn. Pressklippen är 
original och oersättliga. De förvaras i en lokal som 
inte är tillgänglig för allmänheten. Många böcker är 
köpta antikvariskt och är mycket värdefulla eller 
svåra att ersätta. Pressklipp och nämnda böcker är 
möjliga att ta del av efter hänvändelse till bibliote
kets lånedisk.

Den samiska avdelningen har uppmärksammats 
av många kategorier, från elever till forskare. För
utom låneverksamhet till samer och övrig befolk
ning har biblioteket haft författaraftnar samt u t
ställningar med samisk anknytning. Inhemska bib
liotek nyttjar samlingen genom fjärrlån. Även nor
diska grannländer har anlitat oss.

Kulturnämndens målsättning är att göra den sa
miska avdelningen än mer tillgänglig; och vår öns
kan är att datorisera materialet. Med en sådan åt
gärd kunde vi åstadkomma många sökvägar: alfabe
tisk—systematisk katalog över viktigare artiklar och 
möjligheter att söka på ämnesord. Vi skulle då även 
kunna utge nyförvärvslistor mer kontinuerligt.
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En bibliotekarie minns
Greta Renborg

Sven-Ola Hellmér (född 1910) var stadsbiblio
tekarie i Umeå 1936—1945 och länsbibliote- 
karie i Västerbottens län 1946—1973. Han in
tervjuas här av Greta Renborg.

Sven-Ola H ellm ér i U ppsalahem m et 1985. F oto  Greta R en 
borg.

— Sven-Ola Hellmér, när började du arbeta här i 
Umeå?
— Jag kom ju till Umeå den 3 oktober 1936. Jag 
kom med årets första snö. Då var biblioteket in
rymt i den sk »Smörasken» vid Storgatan. Gamla 
banken kallades den också. Det var inte särskilt 
uppbyggligt att komma in i lokalerna.

Tapeterna flagade från väggarna. Det fanns några 
gamla usla möbler där. Biblioteket fanns på andra 
våningen, men vi bodde inte där ensamma. Där 
fanns två klassrum, som läroverket hade, så vi del
tog livligt i tyska och andra ämnen, som hördes ge
nom väggarna. Men så småningom fick vi ju hela 
andra våningen. Sedan byggdes det hela om och det 
blev riktigt hyggliga lokaler, men naturligtvis väl
digt små.

— Det här var alltså 1936? Men stadsbiblioteket i 
Umeå kom ju inte till förrän 1 januari 1937. Och 
länsbiblioteket först 1946.
— Riktigt, men jag engagerades av folkbildningsför
eningen Minerva, som tidigare drivit biblioteket. 
Minerva, vars verksamhet kan liknas vid arbetarins
titutens, hade grundats i böljan av 1900-talet.

— När flyttade ni sedan från »Smörasken»?
— Ja, sedan var det flera förslag på byggnation för 
biblioteket. T ex på Nytorget, där nu länsstyrelsen 
finns. Man tänkte sig bygga lokaler för såväl biblio
tek som museum. Men det gick om intet. Sedan var 
det förslag om nya lokaler tillsammans med läro
verket utmed Nygatan. Men det dröjde ända till 
1954, då vi flyttade in i de lokaler, som man just 
nu flyttat u t ur. Men trångt var det ända från bör
jan. I väntan på biblioteksbyggnaden fick vi hyra 
undervåningen i ett hyreshus för att hysa en del av 
bokbeståndet.

— Mellan 1936 och 1954 måste du ha ägnat m yc
ket tid till att planera ett nytt bibliotek?
— Ja, när jag kom fanns ju preliminära ritningar för 
byggnationen på Nytorget. När inte det blev av, 
fick vi jobba med ritningar för nästa projekt. Det 
var ju ständigt detta att man var ute för att titta  ef
ter möjligheter för ett nytt bibliotek.
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— När du började ditt arbete här i Västerbotten 
fanns ju många folkrörelsebibliotek. Hur gick egent
ligen kommunaliseringen i slutet av 1940-talet till?
— Vi satte i gång kommun för kommun att gå ige
nom biblioteksförliållandena. Vi undersökte noga 
var vi skulle börja. Vi måste finna en kommun, där 
vi fick de verkligt inflytelserika kommunalmännen 
med, inte bara biblioteksstyrelsen, för de var i regel 
så räddhågade. Då kom vi till insikt om att vi skulle 
börja i Bygdeå. Där fanns en kommunalfullmäktige
ordförande som hette Thorwald Jacobsson, som 
var mycket intresserad av det här. Vi tänkte att lyc
kades vi i Bygdeå, så kunde vi peka på det, för 
avundsjukan mellan kommunerna är ju i allmänhet 
stor.

Så fortsatte vi kommun för kommun. Vi gjorde 
upp en stat för vad biblioteket skulle kosta och den 
visade vi för biblioteksstyrelsen, som i allmänhet 
ryggade tillbaka för kostnaderna. Men när vi sedan 
fick prata med kommunalmännen, så gick det där
emot mycket hyggligt.

— Ni reste alltså runt till alla kommunerna?
— Ja, det var Ebba Häggström och Greta Mundt, 
som då var centralbiblioteksassistenter. De reste var
annan gång u t med mig. Det blev rätt långvariga re
sor. När vi t  ex skulle till Sorsele, då reste vi på lör
dag morgon och kom tillbaka på måndag eftermid
dag. Sammanträden kunde på den tiden bara hållas 
lördagar och söndagar.

Samarbetet mellan biblioteksfolket betydde myc
ket. På landsbygden var IOGT-biblioteken de vanli
gaste. ABF-bibliotek fanns bara på några större or
ter. Det var alltså IOGT-bibliotek, som vi reste till, 
särskilt i kustkommunerna. Den som jag allra först 
blev bekant med var Andreas Berg i Holmsund, 
som var en mycket förnämlig introduktör för en 
sammanslagning av biblioteken. Sedan fanns då i 
Nordmaling Gösta Karlsson i Rundvik, i Hörnefors 
Helmer Johansson. När vi kom till lappmarken 
hade vi May Karlsson i Storuman, i Vilhelmina Karl 
Lindholm och i Dorotea Max Ångman — bland 
många andra.

— Hur såg nu folkrörelsefolket på den här stundan
de sammanslagningen av biblioteken?
— Kommunaliseringen skedde i bästa samförstånd.

Sven-Ola H ellm ér i b ib lio teke t i »Smörasken» 1939.

Men jag vet ju hur pass ängsliga många var. Men hur 
vi än resonerade, så ansåg såväl de som vi att det in
te fanns möjligheter för de här små föreningsbiblio- 
teken att utvecklas med de kostnader det skulle 
medföra. Vi var förfärligt noga. I Bygdeå t  ex, där 
vi började, bildades det en biblioteksnämnd på var
je ställe, där det funnits ett litet bibliotek. Det var 
alltså mycket folk, som blev engagerade för att till
varataga den byns intressen. I Holmsund fanns två 
IOGT-bibliotek och två loger, och de kunde inte 
komma överens, utan skulle ha ett bibliotek var.

— På landsbygden var det alltså i första hand IOGT- 
bibliotek?
— Ja, utom i Lövånger där Blåbandsförbundet ha
de åtskillig verksamhet. Och den gick inte att kom- 
munalisera.
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— Men Svenska Landsbygdens studieförbund, SLS, 
fanns väl också på din tid?
— Ja, när man såg på bokbestånden i de gamla rö
relsebiblioteken, IOGT och även ABF, så kunde 
man inte av bokbeståndet märka att de var rörelse
bibliotek. Men i en så pass ny rörelse som SLS då 
var, så kunde man lätt märka att det var ett rörelse
bibliotek, med bl a mycket jordbrukslitteratur.

— I  dagens läge finns ju länsmöten, där biblioteks- 
folk från hela Västerbotten träffas. Hur såg samar
betet mellan biblioteken ut, när du började här up
pe, Sven-Ola?
— Långt innan vi blev centralbibliotek så ordnade 
vi kurser tillsammans med ABF och IOGT. Det var 
väldigt stort intresse för de kurserna. Det var då 
stadsbiblioteket som organiserade dem. Det fanns 
ju inga fackutbildade bibliotekarier i Västerbotten 
då.

— Du var alltså Västerbottens förste biblioteksut- 
bildade bibliotekarie?
— Ja, och min fru, som böljade i Umeå 1937, den 
andra. Sedan kom det en till i Skellefteå. När jag 
kom sköttes biblioteket av en folkskollärare. Sedan 
kom det så småningom en bibliotekarie till Vilhel
mina. Men det gick väldigt trögt. Kommunerna var 
väl inte beredda, men det fanns heller inget folk. 
Det var inte lönt att annonsera en tjänst ledig, för 
det fanns inga sökande till en lappmarkskommun. 
Det gällde i stället att försöka behålla de som var 
bra.

— Betydde inte förtroendevaldas engagemang myc
ket?
— Jo, det var ju det vi utgick ifrån, när vi gjorde 
den här genomgången av kommunerna. Det gällde 
a tt få förtroendevalda med, de som satt i kommun
fullmäktige och kommunalnämnd. Det var då man 
hade chansen att lyckas.

— Fanns det några polariseringar mellan partierna, 
när det gällde kulturfrågorna?
— Nej, det kan jag inte säga, de var nog i stor u t
sträckning utanför den rena politiken. Jag kan t  ex 
berätta att när jag en gång var bortrest, så ringde 
drätselkammarens ordförande, en riksdagsman, och

frågade min fru om biblioteket behövde några peng
ar, för Umeå kommun hade litet pengar över. Att 
komma ihåg att det fanns något som hette biblio
tek!

— Så började ju också Umeå universitet ta form un
der slutet av 1940-talet?
— Ja, stadsbiblioteket var ju väldigt involverat i den 
frågan. I slutet av 1940-talet beslöt Umeå stadsfull
mäktige och landstinget att gå in till Kungl Maj :t 
för att grunda en i huvudsak humanistisk högskola 
med ett begränsat antal ämnen. För att visa sin go
da vilja och inte bara skriva och begära den här

E bba Häggström sittande på  »fem te exem plaret» i länsm useet 
i Umeå 1951.
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högskolan, så beslöts 1948, att grunda en stiftelse 
som kallades Vetenskapliga biblioteket. Intressant 
är att många av de små kommunerna också gav an
slag till stiftelsen. Så det var en samling kring hög- 
skoletanken alltifrån böljan.

— Började ni med anskaffningen av vetenskaplig lit
teratur omedelbart?
— Ja, vi började omgående att inköpa litteratur för 
det blivande universitetets behov. Sammanlagt ställ
des över en miljon kronor till förfogande för inköp 
av vetenskaplig litteratur. Huvuddelen av denna lit
teratur kunde sedan överlämnas till universitetsbib
lioteket.

— Ni började alltså att köpa in litteratur, innan det 
fanns ett universitet?
— Ja, tandläkarhögskolan kom 1955—56, och den 
medicinska högskolan kom läsåret 1958—59, och 
så kom väl universitetet 1962.

— Det visar verkligen hur biblioteket är hjärtpunk
ten i forskning och undervisning. Först när det 
fanns ett någorlunda fungerande bibliotek kom  
universitetet till. Ni visste vad som komma skulle, 
och planerade biblioteket i tid. Men från början

fanns böckerna i stadsbiblioteket?
— Ja, och stadsbiblioteket upplät lokaler för uni
versitetsbiblioteket tills detta kunde flytta in i egna 
lokaler vid årsskiftet 1968/69.

— Vilka var de allra största problemen?
— Det var ju nästan allt a tt göra. Men kanske blev 
väl folkbiblioteket i Umeå litet eftersatt i och med 
det här stora intresset för ett universitet, som vi 
kopplades in på. Det höll nog litet tillbaka utveck
lingen på det rena folkbiblioteksområdet. I början 
av 1950-talet gick mycket av ens arbete åt till att 
understödja stadens intressen. Man kan nog säga att 
utbyggnaden av folkbibliotekets filialer blev för
dröjd. Men var sak ska ju ha sin tid.

— När du nu i ditt tidsperspektiv ser tillbaka på di
na 35 år i Umeå och Västerbotten, vilka minnen ly
ser då klarast, vilka tänker du tillbaka på med verk
ligt stor glädje ?
— Det var ju så fantastiskt roligt alltihop. Det är 
klart att man blev väldigt glad när man fick nya lo
kaler, det är ju förklarligt. Hela jobbet var ju så sti
mulerande, särskilt arbetet med universitetstanken. 
Det tog mycket tid, man träffade alltid mycket 
folk och trevligt folk.

Biblioteksbyggnader

7926-1935
Storgatan 39, Hovrätten. Den byggnad som nu in
rymmer Hovrätten uppfördes 1884—87 som folk- 
skollärarinneseminarium. Efter stadsbranden 1888 
fungerade huset under en kortare tid både som post
kontor och sparbank. Den nuvarande parken mot 
Storgatan tjänade under denna tid som salutorg.

Sedan det nya seminariet »öst på stan» tagits i 
bruk vid mitten av 1920-talet, förvandlades den 
gamla byggnaden till ett dåtida kulturhus med Mi- 1 K



nervas bibliotek på övre våningen, Hembygdsför
eningens museum och Nationalmuseums taveldepo- 
sition på den nedre. Aulan utnyttjades till teaterfö
reställningar och konserter.

Hösten 1935 bestämdes att Hovrätten för övre 
Norrland skulle förläggas till Umeå och både biblio
teket och museet flyttade då u t ur lokalerna.

1936-1954
Storgatan 34, »Smörasken». I hörnet Storgatan/ 
Västra Esplanaden byggdes 1878 ett stenhus för lä
nets första affärsbank — Westerbottens Enskilda 
Bank. På grund av sina rundade hörn kallas det allt
jämt »Smörasken». Redan efter tio år flyttade emel
lertid banken till nya lokaler vid Rådhusparken och 
det gamla huset fick därefter många olika använd
ningar. Efter att hovrätten tagit det gamla semina
riet snett över gatan i bruk, flyttades både museets 
samlingar och Minervas bibliotek till »Smörasken».

Minervas boksamling blev sedan grunden till 
Umeå stadsbibliotek. 1946 blev Umeå centralbib
liotek för Västerbottens län och 1949 instiftades 
Vetenskapliga biblioteket som organisatoriskt knöts 
till stadsbiblioteket. Från 1940 erhöll Umeå det sk 
femte exemplaret av allt svenskt tryck.

Huset användes efter 1954 som handelsgymna- 
sium och socialinstitut — sedermera socialhögskola.

1954-1985
Kungsgatan 80, fd  Stadsbiblioteket. Stadsarkitekt 
Kjell Wretling ritade Umeås första egentliga biblio- 
teksbyggnad som invigdes 1954 och byggdes till i 
mitten av 1960-talet. Umeå stadsbibliotek blev 
1966 lånecentral för norra regionen, d v s  man skul
le svara för kompletterande mediaförsörj ning inom 
hela Norrland. Vid samma tid övertog universitetet 
det vetenskapliga biblioteket och blev då även m ot
tagare av »femte exet».

Ö verst »Smörasken» sedd från hörnet Storgatan—Bankgatan. 
F oto T Carlén 1954.
I  m itten  entréhallen i gamla stadsb ib lio teket.
N ederst utlåningssalen. Längst t v  a rk itek t K jell Wretling och  
elkonsu lt Hammarberg. Vid upplysningsdisken Sven-Ola 
Hellmér. F oto  B ertil E kh oltz  1954.
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N ya stadsb ib lio teket. Ovan inform ationsdis
ken. Till höger byggnaden sedd från hörnet 
Rådhusesplanaden—Skolgatan. F o to  R o 
land Berggren resp Curt Dahlgren , V K  
1986.

Under 1970-talet satsade stadsbiblioteket myc
ket på allmänkulturell verksamhet med konserter, 
utställningar och författaraftnar. Biblioteket läm
nade lokalerna sommaren 1985 och byggnaden 
övertogs då av länsstyrelsens lantmä ter ienhet.

1985 -

Rådhusesplanaden 6 A. Det nya stadsbiblioteket 
m itt i centrala Umeå öppnades för allmänheten den 
2 september 1985. Byggnaden är ritad av VBB- 
arkitekterna Olle Qvarnström och Lima Waller.

Den publika delen av biblioteket är samlad i en 
enda våning i gatuplanet. Från entrén leds besöka
ren förbi låneexpeditionen och in m ot den centralt 
placerade informationsdisken. Här finns både de 
gamla kortkatalogerna och de nya som är upplagda 
på mikrokort med läsapparater, bibliografisk littera
tu r och cirka 900 svenska och utländska tidskrifter.

Den tekniska utrustningen är viktig på ett mo
dernt bibliotek — arbetsrutinerna bygger alltmer på 
datorisering. Talböcker, d v s  litteratur inspelad på 
band för synskadade, blir allt vanligare och det finns 
möjligheter till visning av TV- och videoprogram.

Utåtriktad verksamhet har överhuvudtaget prio
riterats vid planeringen. I biblioteket finns en liten

utställningshall och intill kaféet ligger det kommu
nala galleriet Bildhörnan. Barn- och ungdomsavdel
ningen har speciella läsbord för barn med plats för 
bilderböcker och ett sagorum där man anordnar 
teaterstunder och kasperaftnar. Barnbibliotekarier 
verkar i skolorna som förmedlare av litteratur ge
nom högläsning och presentationer.

En särskild avdelning för släktforskare och lokal
historiker har inrättats. Där återfinns mikrofilmat 
material från Västerbotten, Norrbotten och Väster
norrland. I »Västerbottensrummet» finns referens
litteratur om länets kulturhistoria. Dessutom finns 
fem studierum med skrivmaskiner och videoupp- 
spelningsmöjligheter för t  ex språkkurser. I anslut
ning till litteratur om konst och konstnärer finns 
artoteket, där man kan låna tavlor — en möjlighet 
som har visat sig mycket uppskattad.

Den framtida utvecklingen kommer, utom en för
bättrad informationssökning genom datorer, att in
riktas på en förbättrad service till t  ex ålderdomshem 
och arbetsplatser. Boken-kommer- och bokbuss- 
verksamheterna blir också alltmer betydelsefulla.

Stadsbiblioteket och den nyligen invigda Folkets 
husbyggnaden bildar ett nytt kulturcentrum — som 
hovrättsbyggnaden en gång var.

Bo Sundin
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Bokhandel
Bengt Gyllengahm

1483 trycktes de första böckerna i Sverige av tyske 
boktryckaren Johannes Snell. Dåtidens tryckare 
sålde ofta själva sina egna tryckalster, varför man 
med visst fog även kan räkna 1483 som den svens
ka bokhandelns födelseår.

Om bokhandeln i Sverige i gamla tider finns inte 
många underrättelser, och det skulle dröja 360 år 
innan vårt land fick ett organiserat rikstäckande 
bokhandelsnät.

1843 bildades Svenska Förlagsföreningen (1853 
Svenska Bokförläggareföreningen). Redan vid förs
ta  sammankomsten den 6 december 1843 utsågs 74 
kommissionärer från Ystad till Luleå. Alla hade ti
digare innehaft större eller mindre lager från för
eningens stiftare. I allmänhet betraktades bokhan
deln endast som binäring till innehavarens yrke. 
Bland de 74 kommissionärerna fanns förutom bok
tryckare och bokbindare inte bara präster, lärare, 
professorer och docenter utan även kaptener, vin
handlare och bönder.

De orter i länet som först fick kommissionsbok- 
handeln var Umeå (1843), Skellefteå (1854), Lyck
sele (1881) och Åsele (1903). Kring dessa boklådor 
bildades runt sekelskiftet ett antal filialer. 1909 ha
de sexton orter i länet bokhandel: de fyra tidigare 
nämnda kommissionärerna samt tolv filialer. Anta
let förblev oförändrat fram till andra världskriget.

I Umeå erhöll bokbindaren Johan Gustaf 
Håkansson det första kommissionärsskapet 1843. 
De följande ägarna hade de mest skiftande yrken — 
två var läroverksadjunkter och en var telegrafdirek
tör. 1860 övertogs rörelsen av varbergsbokhandla- 
ren C G Johansson, som dessutom jämte med- 
intressenter 1869 bildade Umeå Nya Boktryckeri
aktiebolag, varifrån tidningen »Westerbotten» u t
gavs. Efter hans död 1884 övertogs bokhandeln 
1885 av Johan Åkerblom. 1985 finns Åkerbloms 
bokhandeln fortfarande kvar i släktens ägo med

Johan Å kerb lom s första bokhandel vid korsningen S to r
gatan/V ästra Esplanaden i Umeå (nuvarande C om fort M öb
ler). F o to  från seke lsk ifte t av Jonas N ordstrand.

Bengt Gyllengahm som VD och föreståndare. Om 
ett möte med Johan Åkerblom år 1897 berättar 
den legendariske antikvariatsbokhandlaren Erik A 
Ohlson följande:

»Min första bekantskap med Johan Åkerbloms 
bokhandel är nära nog lika gammal som jag själv, 
och mitt första besök daterar sig till 1897, när jag 
var sex år gammal. En givmild faster, som just åter
vänt från USA, begåvade mig med en blank tvåkro
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In teriör från Å kerb lom s bokhandel om kring 1930. Kassaapparaten in köptes 1923, tidigare fanns en skrivpu lpet vid disken. 
F oto inlånat från B engt Gyllengahm.

na, som jag omedelbart beslöt omsätta i sagor. Jag 
skyndade ned till bokhandeln, då belägen vid Stor
gatan ovanför Trångsund, m itt emot, vill jag min
nas, Sparbanken (?). Butiken låg i hörnet och hade 
endast vanliga fönster med synnerligen minimala 
skyltmöjligheter. En sedvanlig liten dörrklocka på 
fjäder signalerade klingande min ankomst, och strax 
innanför dörren möttes jag av en hög mahognydisk, 
som räckte mig långt över huvudet. Mitt på inner
väggen, parallell med Storgatan, dominerade en lika 
stor som anskrämlig järnkamin och på brandsäkert 
avstånd från den stod tre små bord med exponera
de böcker. Runt väggarna naturligtvis bokhyllor.

Vid min ankomst stod bokhandlaren själv försjun
ken i stillsamma meditationer med händerna på ryg
gen. Han var småväxt, redan starkt gråsprängd med 
en något mörkare svalstjärtsmustasch och närsynta 
ögon, som upphjälptes av en vippande pincene' säk
rad med en svart sidensnodd. Trots ännu inte fyllda 
fyrtio år såg han avsevärt äldre ut, där han stod i 
den traditionella bokhandelskostymen: blå cheviot, 
alltid korrekt, men också alltid blank! (Den före
kom ännu rikligt, när jag började i yrket!) Han kom 
genast fram till disken och tittade över den på sin 
lille kund, sannolikt snorig som sexåringar alltid 
voro på den tiden och alldeles säkert barfota. Han
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VALORDNAD
....VÄLFÖRSEDD

B O K H A N D E L -  M U S I K H A N D E L
A  S A M T

Pa PPERSHANDEL
tele.grafadress”BOKHANDELN 
RIKSTELEFON: "UMEÅ 61"

Å kerb lom s bokhandel byggd 1904 vid R ådhustorget i Umeå. H uset revs 1965. Bilden är häm tad från e t t  äldre reklam kort i 
B engt G yllengahm s ägo.

frågade vänligt efter mitt önskemål, och jag stam
made blygt ordet: ’Sagor’, och räckte honom min 
tvåkrona. Ur en hylla hämtade han fram en hopbun- 
tad packe små broschyrer, som han öppnade och 
eftertänksamt valde ur. Två små häften tog han ut, 
slog in dem i ett litet papper och släppte klingande 
min slant i kassalådan. Sedan räckte han mig pake
tet, en silverkrona, en tjugofemöring och två tio
öringar. ’Ta de här till att börja med, min lille vän, 
så får du många flera om du tycker om dem’. Han 
klappade mig vänligt på kalufsen, och jag skyndade 
mig hem med min nyförvärvade skatt.

Paketet innehöll ’Skrifter för folket’ nr 2 och 7 
från P A Huldbergs förlag (senare Adolf Johnson) 
och utgjordes av sagor ur Tusen och en natt: Sagan 
om fiskaren och anden och om Ali Baba och rövar
na. Inte illa valt, och de stå sig än i dag! Många år 
senare köpte jag för gammal bekantskaps skull rest- 
upplagan av dem, och kan därför med varm hand 
återbörda dem till fadershuset!

Av denna affärstransaktion kan man också se, att 
Eder morfar och bådas vår gamle kollega kanske var 
större barnavän än affärsman, ty bokhandlaren av i 
dag släpper ogärna ifrån sig en kund, som ännu har 
pengar i fickan! Men gamle Åkerbloms taktik visar

större förtroende till bokens egenvärde; en god bok 
är sin egen reklam, och det kanske bär sig bättre i 
längden, än när man prackar på folk böcker som 
man inte vet särskilt mycket om, och som kanske 
inte passa alls. Det är inte utan, att hans taktik till
talar mig betydligt mera! I varje fall var gamla ti
ders bokhandlare ofta funtade så; hederliga, blank- 
slitna cheviotoriginal, kunniga, försynta och arbet
samma gamla herrar.

Sedan flyttade både bokhandeln och jag till de 
östra stadsdelarna, gamle bokhandlaren dog redan 
1907, och jag blev närmare bekant med den älsk
värda gamla fröken Winberg och den ovanligt kun
niga fröken Mångberg. Men 1915 bytte jag yrke 
och blev själv min egen bokhandlare! — »

I Skellefteå etablerade sig bokbindaren Carl 
Fredrik Carlberg som bokhandlare 1854. Dottern 
Carolina Carlberg ingick som delägare 1885—1890. 
Sistnämnda år övertog Böije Lagergren och Fridolf 
Ocklind rörelsen. 1909 blev Börje Lagergren ensam 
ägare för att 1927 ta in dottern Therese Lagergren 
som delägare. Företaget förblev i den lagergrenska 
familjens ägo under ett halvt sekel, fram till 1942.
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In teriör från Lagergrens 
bokhandel i Skellefteå  
1920. Fotoägare Hans 
Clausén, Skellefteå.

Bokhandeln övertogs då av ett aktiebolag med 
Ragnar Clausén som föreståndare, vilken i sin tur 
överlät aktierna till sonen Hans Clausén 1983.

1945 t illkom B-bokhandeln som ett komple
ment till A-bokhandeln (=kommissionsbokhandeln) 
på orter där det borde finnas bokhandel men där 
det inte fanns underlag för en A-bokhandel. Filial
boklådorna omvandlades till självständiga B-boklå- 
dor och många orter fick genom nyetableringar sin 
första bokhandel.

1954 hade sålunda tjugofem orter i länet bok
handel — A-bokhandel fanns i Lycksele, Nordma- 
ling, Skelleftehamn, Skellefteå, Umeå, Vilhelmina 
och Åsele.

1970 upphörde bruttoprissystemet i bokhandeln 
efter år av diskussioner och dispenser. Då hade re-

Börje Lagergrens bokhandel u tm ed  Stationsgatan vid S tads
parken i Skellefteå. F o to  Sundborg & L indberg 1925. F o to 
ägare Hans Clausén, Skellefteå.

231



dan de flesta branscher anpassat sig till 1952 års lag 
om förbud m ot bruttoprissättning.

1986 fanns det bara tolv bokhandelsorter kvar i 
länet — två A- och tio B-boklådeorter. Tillbaka
gången är betingad av faktorer vilka här i korthet 
skall beröras.

Bokhandelns tillbakagång
På 1950-talet köpte barnen i stor utsträckning sina 
skolböcker i bokhandeln. En av de stora skolsociala 
reformerna var att denna kostnad skulle överföras 
till kommunerna. För barnfamiljerna var detta na
turligtvis en stor lättnad, men generationer av barn 
gick därmed tidigt miste om den regelbundna kon
takten med en bokhandel. Då kommunerna 1970 
dessutom fick möjlighet a tt köpa direkt från förla
gen, förlorade framför allt många B-bokhandlare 
skolan som kund.

Under decennier har det varit ett axiom att bok
handel och bibliotek kompletterar varandra och att 
något konkurrensförhållande inte råder. På de se
naste tjugo åren har dock attityderna förändrats. 
Biblioteken har i stor utsträckning lämnat bokhan
deln som kunder. Tillsammans med Svenska Kom
munförbundet äger och driver man Bibliotekstjänst 
som köper böckerna på ark direkt från förlagen, 
binder, biblioteksutrustar och säljer dem direkt till 
biblioteken.

Efterkrigstidens bokklubbar — Svalan, Tidens 
bokklubb m fl — skapade många nya bokläsare och 
betydde mycket för bokhandeln. Efter 1970 gavs 
bokklubbarna möjlighet att köpa de stora nyheter
na direkt från förlagen och till betydligt lägre priser 
än bokhandeln. Med sina begränsade utbud av kva
litetslitteratur i mycket stora upplagor kunde klub

barna därmed erbjuda sina medlemmar priser som 
bokhandeln hade svårt eller helt saknade möjlighet 
a tt konkurrera med.

Till allra största delen är dock »bokhandelsdö- 
den» betingad av den avfolkning som drabbat stor 
del av länets centrala orter och därmed också all 
annan detaljfackhandel, ja även dagligvaruhandeln: 
handelns överlevnad kräver underlag.

Bokhandeln idag
Den goda seriösa litteraturen och klassikerna hade i 
det gamla kommissionssystemet före 1970 en myc
ket längre livslängd än idag. Med dagens enorma u t
givning har bokhandeln varken utrymme eller råd 
a tt lagerhålla litteraturen mer än i genomsnitt några 
år. De bokhandlare som då räknade Strindberg, 
Lagerlöf, Engström, Fröding, Karlfeldt, Gullberg 
och Tidens klassiker bland mycket annat som säkra 
stapelvaror, har dessutom — liksom förlagen — fått 
tänka om:

Skönlitteraturens del i den totala bokförsäljning
en har stagnerat till förmån för facklitteraturen.

Trots avfolkning och förlust av stora kundgrup
per som skola och bibliotek och i konkurrens med 
bokklubbar och varuhus, fyller bokhandeln sin 
plats i kulturarbetet väl så bra som förr i tiden. 
Bokutgivningens struktur och snabba omsättning 
återspeglas i ett fördubblat bokutbud. Tekniska 
hjälpmedel och branschens välutvecklade grossist
rörelse har minskat bokhandelns anskaffningstid 
för den svenska litteraturen från två veckor till tre
fyra dagar. Biblioteken och bokklubbsläsarna hittar 
vägen till bokhandeln igen.

Vad som händer i litteraturen idag — det händer 
också i bokhandeln!
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Tre handskriftssamlingar
Karin Snellman •

o

Anna-Lena Aström

I de vetenskapliga biblioteken har det otryckta ma
terialet alltid haft sin givna plats vid sidan av de 
tryckta böckerna. Brev, dagböcker, teckningar och 
ritningar samt föredrag och forskningsrön i manu
skriptform är några exempel på sådana dokument. 
Ofta är materialet knutet till någon viss person och 
bildar då ett s k personarkiv.

Umeå universitetsbibliotek utgör i detta avseen
de inget undantag, även om resurserna för att för
värva och arbeta med det otryckta forskningsmate
rialet tyvärr alltid varit mycket begränsade. Hand
skrifterna omfattar i dagsläget ca 450 hyllmeter 
och förteckningen upptar ett femtiotal nummer. 
Det är arkiv av mycket växlande innehåll och stor
leksordning. Samlingarna har oftast donerats till 
biblioteket antingen separat eller tillsammans med 
arkivbildarens boksamling.

Helt naturligt innehåller de flesta arkiven norr
ländskt material eller har på annat sätt anknytning 
till Norrland. Biblioteket har tagit som sin special
uppgift att på alla sätt försöka främja norrlands- 
forskningen. Till Västerbotten hänför sig ett flertal 
av samlingarna. På dessa sidor presenteras tre av 
dessa. Bakom dem står en in historieintresserad för
fattarinna och tillika folkskollärarinna, en skön
sjungande kyrkoherde och en konstälskande överlä
kare.

•  Författarinnan är Frida Maria Åslund, född i 
Umeå 1879 och död i Horndal i Dalarna 1937. Ori
ginalmanuskripten till hennes böcker och noveller 
överlämnades som gåva till biblioteket 1980 av 
hennes systerdotter. Frida Åslund är framför allt 
känd som barnboksförfattarinna. Främst är det 
hennes självbiografiska berättelser om uppväxten i 
Umeå på 1880-talet, som ännu är levande littera
tur. I böckerna Folke och Frida (1925), Frida i Per 
Nilsgården (1928) och Tiden går (1932) får man 
följa hennes äventyr i barndomsstaden. Skildringar

na innehåller många autentiska detaljer, som fortfa
rande lockar till igenkännande pusselläggning för 
dem som känner till Umeå förr och nu. Dramatiska 
händelser som stadskyrkans brand 1887 och den 
stora stadsbranden 1888 skildras livfullt från bar
nets horisont.

Frida kom från en konstnärlig familj. Hennes far 
var lantmätaren och norrlandsskildraren Daniel 
Åslund. Hennes mor Maria Sofia var född Linder. 
Komministern och arkitekten m m Johan Anders 
Linder i Umeå landsförsamling var Maria Sofias far
far. Fridas båda halvbröder Helmer Osslund och Elis 
Åslund blev kända konstnärer. Även Fridas syster 
Alma och Frida själv visade anlag och stort intresse 
för måleri.

Sin försörjning fick dock Frida som folkskollära
rinna. Hon genomgick seminariet i Umeå och u t
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examinerades som lärare 1901. Sin första tjänst 
fick hon i Hede i Härjedalen och via Stavsjö i Sörm
land kom hon 1908 till Dalarna och Horndal. Där 
blev hon bofast och där tillkom också det mesta av 
hennes produktion.

Frida Åslunds manuskript har arkivnummer 41 i 
universitetsbibliotekets samlingar. Arkivförteck
ningen upptar 17 större arbeten såsom romaner, 
ungdomsböcker och sagosamlingar. Vidare finns i 
manuskript cirka 200 noveller, varav de flesta varit 
publicerade i olika tidningar och tidskrifter. E tt an
tal brev samt fotografier avslutar samlingen.

I många av sina berättelser skildrade Frida Åslund 
realistiskt och åskådligt den norrländska miljön. 
Förutom i barnböckerna om Folke och Frida sker 
detta mest framträdande i två romaner för vuxna, 
Främlingsfolket i Degerforsa (1929) och Gertru 
från Svartliden (1934). Handlingen i Främlingsfol
ket utspelas i Västerbottens glesbygd i början av 
1800-talet och kretsar kring de problem som där 
mötte ett flyktingpar från Frankrike. Den romanen 
har delvis verklighetsbakgrund. Boken om Gertru 
är mer romantiserad, men miljöskildringen från 
lappmarkerna och i en jägmästarfamilj i Storsele 
har både tids- och lokalfärg.

•  Till Västerbottens inland för oss även dokumen
ten i arkiv nr 47 efter Johan Ulrik Bjurberg. Bjur- 
berg utförde sin livsgärning i Fredrika som försam
lingens kyrkoherde från 1891 till 1928. Han var 
född i Burträsk 1851 och efter studier bl a vid 
Fjellstedtska skolan i Uppsala och avlagd examen i 
lapska språket prästvigdes han för Härnösands stifts 
lappmarksförsamlingar 1877. Sina första tjänster 
före den stadigvarande stationeringen i Fredrika ha
de han i Dorotea och Hotagen i Jämtland.

Johan Bjurberg var en kraftfull och energisk kyr
koherde. Därtill var han siare och skald. Han sam
manfattade ofta sina predikningar på vers. Med klar 
och mäktig stämma sjöng han dem sedan för sina 
församlingsbor. Ibland skedde det enligt uppgift 
med sådan kraft att fönsterrutorna klirrade. E tt li
te t häfte av sådana sammandrag och andra dikter 
trycktes också i Åsele 1926.

Kyrkoherden blev hela socknens styresman. Han 
ingrep i stort sett i allt som skedde och ledde u t
vecklingen framåt med fast hand. Hans sociala pa-

K yrkoh erde  J  U Bjurberg, Fredrika.

tos för församlingens fattiga och missanpassade var 
synnerligen stort. Han organiserade bl a en hjälp
organisation — Lappmarkens hjälp- och missions
förening — som med stor uppslutning bland socken
borna uträttade storverk. Även ur egen börs var 
han snar att hjälpa, när någon hamnade i svårigheter. 
För nykterheten arbetade han också oförtrutet och 
med stor framgång. Under en tioårsperiod runt se
kelskiftet anhölls endast två personer för fylleri in
om Fredrika. I sin berättelse härom kunde Bjurberg 
samtidigt belåtet tillägga att dessa två var hemma
hörande i andra församlingar.

över sitt flitiga arbete och liv förde Johan Bjur
berg anteckningar i form av en dagbokssvit. Den 
börjar 1887 och avslutas först när pennan bokstav
ligen föll ur hans hand en månad före hans död i 
Umeå som pensionär 1931.

Böckerna är genomgående numrerade och den 
sista har nummer 312. I dagböckerna får man följa 
alla hans kyrkliga förrättningar, hans resor och oli
ka inkvarteringar i byarna. I dem antecknar han de
taljerna i hela den omfattande lånerörelse han be
drev för att hjälpa sin sockenbor. Livet i hemmet 
och de praktiska sysslorna i jordbruket och skogen 
bokförs även noga. Sin bibeU-sning och de böner 
som följde honom i alla livets skiften noterar han 
också ingående.

Bjurbergs arkiv i universitetsbiblioteket, som
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fram till 1983 bevarats hos släktingar i Bjurholm, 
innehåller förutom dagböckerna även kyrkoher
dens hela svit av ämbetsskrivelser i kopieform. De 
58 kopieböckerna löper strikt kronologiskt från 
1891 till 1928, då Bjurberg lämnade sin församling 
vid 77 års ålder. E tt antal kvittensböcker och kassa
journaler rörande skogsmedel och andra förvalt
ningsuppdrag finns också, samt dessutom journaler 
under några år över avgångna telefonsamtal från 
prästgården. I dessa bokförs även noga vad samta
len handlat om.

Ett studium av det bjurbergska arkivet kommer 
att ge forskaren en fullödig bild av hur en lapplands- 
socken sköttes under decennierna kring sekelskiftet 
i såväl andligt som världsligt avseende. Därtill kom
mer han att möta en prästman med en originell 
framtoning, mycket stor duglighet och försedd 
med en brinnande tro, som han med lyrisk kraft 
kunde förmedla till sina medmänniskor.

•  Den konstälskande överläkaren till sist, vars ef
terlämnade dokument finns i arkiv nr 29, är öster
åsens välkände sanatoriechef Helge Dahlstedt 
(1885—1963). Även han var med starka band knu
ten till Västerbotten. Han var född och uppvuxen i 
Vilhelmina, där hans far, Lars Dahlstedt, var kyrko
herde. Till Vilhelmina återvände han också efter sin 
pensionering 1951 och där var han bl a livligt verk
sam som föreläsare inom olika föreläsningsförening- 
ar, vilket förde honom u t på resor runt hela Norr
land.

Helge Dahlstedts arkiv, till omfånget cirka 7,5 
hyllmeter, donerades till biblioteket av hans fem 
söner 1978. En detaljerad katalog över innehållet i 
de cirka hundra arkivenheterna finns upprättad, vil
ket gör samlingen mycket lättillgänglig. Därtill 
finns brevskrivarregister och en brevkatalog i ett se
parat kartotek.

Arkivet innehåller en mängd material av stort 
värde för norrländsk etnologi, konstvetenskap och 
historia. I en serie av nedtecknade minnen kan man 
följa hans liv från ungdomsåren och framåt. Doku
mentationen från födelsebygden i äldre och nyare 
tid är omfattande. De egna minnena kompletteras 
av andra personers hågkomster och berättelser samt 
en stor mängd unika fotografier från Vilhelmina 
med omnejd. E tt urval av denna dokumentering

Helge D ahlstedt. F o to  från 1955.

har publicerats i årsboken VÄSTERBOTTEN 1965, 
samt i minnesboken »Från Fatmomakke till Oro- 
tava», tryckt 1966.

Helge Dahlstedt tog sin läkarexamen i Stock
holm 1914 och via tuberkulossjukhuset i Sandträsk 
i Norrbotten kom han 1919 till österåsen i Ånger
manland som överläkare. Sanatoriet kom att i hög 
grad förknippas med hans namn och person. En 
särskild svit i arkivet innehåller dokument från den
na långa period i Helge Dahlstedts liv. Det är hand
lingar och fotografier rörande österåsen som insti
tution, dess tillkomst och utvecklingshistoria. Det 
är vidare medicinsk dokumentation rörande tuber
kulosen samt brev från läkarkollegor och egna ar
tiklar och föredrag med anknytning till yrket. Ma
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terial och fotografier av personhistoriskt intresse 
finns även i rikt m ått samt här liksom genomgåen
de i hela arkivet otaliga brev från vänner och pa
tienter och andra personer, som Dahlstedt mötte 
under sitt verksamma liv.

I den stora korrespondensen intar dåtidens främs
ta norrlandsmålare en central plats. Helge Dahl- 
stedts intresse för konst var som sagt synnerligen 
starkt och levande. Många målare kom till öster
åsen som patienter och uppmuntrades att under 
sjukdomstiden fortsätta sitt konstnärliga skapande. 
Dahlstedt förskönade sanatoriet med konstverk av 
hög klass och även privat byggde han upp en om
fattande samling. I arkivet finns särskilda pärmar 
med brev, fotografier, minnesanteckningar och 
andra dokument kring t  ex Helmer Osslund, 
Leander Engström, Pelle Molin och Folke Rick- 
lund. Dahlstedt föreläste ofta själv kring temat 
»Norrland i konsten» och hans manuskript och il
lustrationsmaterial vid dessa tillfällen finns även 
bevarat.

Helge Dahlstedt var en livsglad och kraftfull per
son, som stod i främsta ledet bland Sveriges dåtida 
sanatorieläkare. Han ägde en stor människokänne
dom och gjorde sig särskilt känd genom olika ini
tiativ för patienternas trivsel och sociala välfärd. 
Många av hans patienter hyste stort förtroende för 
honom och kallade honom »Pappa Helge». Hans 
samling speglar på ett fängslande sätt hans många
handa intressen och verksamheter.

Så långt de tre samlingarna. Avslutningsvis kan 
framhållas, att universitetsbibliotekets sektion för 
det otryckta materialet för närvarande står inför en 
organisatorisk förändring. Vid universitetet inrätta
des 1983 en ny arkivenhet, Forskningsarkivet, som 
skall erbjuda kunderna arkiv- och forskningsinfor
mation på moderna medier. Verksamheten har 
bland annat inletts med ett växande förvärv av his-

Umeå universitetsbibliotek

T illkom st: 1 964 , efter att från 1958 ha varit dåvaran
de Medicinska högskolans bibliotek.

Byggnad: Klar på universitetsområdet 1968 . Tidigare 
förhyrda lokaler i Stadsbiblioteket och på Umeå 
lasarett.

T otalyta:  ca 8 .000  m 2.
Forskarsal: Plats för ca 250 .000  volym er samt 134  

läsplatser.
K ursbiblio tek: 180 läsplatser och  all kurslitteratur i 

närmagasin. Datoriserad utlåning.
Magasin: Plats för ca 400 .000  volymer.
Forskare eller: 25, som kan abonneras för längre tid.
A V-rum : För läsning framför allt av svensk dagspress 

på mikrofilm.
Forskningsarkiv: För studium av arkivmaterial på 

mikromedia och annat otryckt material.
B okbinderi samt R eprosek tion  för kopiering.
Filialer: B ibliotek för lärarutbildningarna, Vårdbiblio

tek, Biologibibliotek, Kem ibibliotek.
B estånd: ca 600 .000  volym er eller 15 .000  hyllm eter. 

Löpande tidskrifter ca 9 .000.
A n ta l anställda: 95.
A n ta l lånebeställningar: ca 100.000/år.
A n ta l databaserade litteratursökningar: ca 600/år.
T ota lt förvärv: ca 500 hyllmeter/år.

toriska källor på mikrokort framförallt från Svensk 
arkivinformation, SVAR, i Ramsele. Till Forsk
ningsarkivet förs nu även handskriftssektionen som 
ett led i en förbättrad arkivservice vid universitetet. 
Förhoppningsvis kommer detta att medföra en 
ökad aktivitet i förvärven av samlingar och i arbetet 
a tt göra dem lättillgängliga för vetgiriga forskare.
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I tidigare nummer
2/85
En av våra läsare har påpekat en felaktig uppgift i 
nr 2 1985 i artikeln »Det som göms i skog kommer 
upp med plog» på sid 108. Det är inte l %av  l a n 
d e t s  yta som s k o g s p l ö j s  varje år utan bara 
0,03%, d v s  12.200 ha. Vad som möjligen kan dölja 
sig bakom missförståndet är att närmare 17c (0,77%) 
av s k o g e n  m a r k b e r e d s  varje år, d v  s 176.200 
ha (1984). Inom en hundraårsperiod skulle alltså 
nästan all s k o g s m a r k  vara m a r k b e r e d d ,  
och inte hela l a n d e t  p l ö j t .

1/86
Sidan 20: Bilden föreställer inte »Dötte-Maj» utan 
»Sara-Lotta» och bilden är tagen i Mesele ovanför 
Vindeln. Fotografens namn är Artur Olofsson.

2/86
Sid 67: Peter Skanse är bosatt i S k ä r h a m n ,  Bo
huslän — inte i Skärholmen.
Sid 72 och 95 :1 bildtexterna används beteckningen 
s k ö t b å t  som ett samlande begrepp. På Holmön 
kallas emellertid en motordriven skötbåt bara m o 
t o r b å t .  Den större skötbåtsvarianten som använ
des i laxnätfisket kallas s t  e n b å t  eller nä  t b å t  
och det är en sådan som syns längst tv  på sid 95.

I nästa nummer
Sista häftet för i år ägnar vi åt fem fotografer som 
var verksamma i skelleftetrakten i början av seklet. 
Det är Anette Boström, Boviken (1890—1982), 
Conda Forsell, Gumboda, Norsjö (f 1899), Lisa 
Svedberg, Nedre Åbyn, Burträsk (1898—1982),

Maja Åström, verksam i Bureå (1889—1946) och 
Algot Åström, By ske (1864—1940). H äftet bygger 
på en fotouställning som visades på Skellefteå mu
seum vintern 1985/86.
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OM SLAGET: M annen m ed den lysande boken är Per Eriks
son från D jupsjö i Nordmaling. F o to  Augunda Salom onsson, 
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