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slit, fröjder och problem.
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Därefter tar Västerbottens-Kurirens fd kulturredaktör Leif Larsson vid. Han rekapitulerar minnet av den ”galna” hösten 1999 som präglades av it-yra och nazistiska illdåd
och attentat. I Umeå hade Lars Noréns pjäs SJU TRE premiär i Riksteaterns regi det
året och pjäsens upplägg ledde småningom till en inflammerad och skarp kultur

Den teaterintresserade
prästfamiljen – amatörteater
i Umeå på 1820-talet

debatt, vars efterverkningar vi kanske inte sett slutet av än.

Rekvisitioner och prenumeration
Västerbottens läns hembygdsförbund
Postgiro 6 26 22-6.

Litteraturvetaren Claes Rosenqvist beskriver därefter Umeås allra tidigaste nöjes-
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liv i en artikel om komministern och kulturpersonligheten J.A. Linder som i början
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av 1820-talet var engagerad i ett amatörteatersällskap tillsammans med hustrun

claes rosenqvist

Fredrica.

Ett samhälle i frack och
glacéhandskar

Eeva Andersen från Lövånger är en mycket teaterintresserad biblioteksmed
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eeva andersen

Umeås nyaste teater

arbetare. Hon ger förutsättningarna för nöjeslivet i Skellefteå så som det tog sig
ut när staden grundades för sisådär 160 år sedan.
Slutligen berättar konsthistorikern och webbredaktören Anders Björkman om

54

anders björkman

ett storslaget teaterhusprojekt i Umeå, nämligen arkitekten Ragnar Östbergs teater
i stan som invigdes 1907 och som brann ned till grunden sex år senare.
I Nära notiser berättar FD Siv Rehn om de män som lade grunden till sågverks
rörelsen i Baggböle utanför Umeå för ungefär 160 år sedan.

Nära notiser
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Västerbottens läns hembygdsförbund vill framföra ett varmt tack till Västerbot
tens läns landsting som genom att prenumerera till sina kliniker och mottagningar
ger ett välkommet stöd till tidskriften Västerbotten.

Lasse Lönndal i Hur
man lyckas i affärer
spelades i Skellefteå
28–29 november 1969.

Omslagets framsidA
Affischbild från Klungans föreställning Det är vi som är hemgiften i regi och koreografi av
Birgitta Egerbladh som hade premiär i Umeå 11 oktober 2008. Från vänster Carl Englén,
Olof Wretling, Mattias Fransson och Sven Björklund. Foto Andreas Nilsson.
Omslagets baksida
Lars Noréns pjäs Personkrets 3:1 som han själv regisserade hade urpremiär i Umeå 1998.
Det är en samhälls- och samtidsskildring som sträcker längst ner i resterna av det sönderfallande folkhemmet, med allt vad det innebär av nyfattigdom, hemlöshet och utslagning.
Foto Anna Ulfstrand.
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lina persson

När detta skrivs har just årets länsmuseidagar avslutats. Under parollen
”Alla tiders Dorotea” flyttade museet
delar av sin verksamhet dit. Arkiv, filmer, utställningar och förväntansfull
personal i sjudande möten tillsammans med doroteaborna – till ömsesidig glädje och nytta. Under länsmuseihelgen med föredrag, berättarkaféer
och teaterföreställningar höll också
Hembygdsförbundet sitt årliga höstmöte, i år på temat ”Den tillgängliga
hembygdsgården”.
Som vinjettbild till länsmuseidagarna har fotoarkivet valt bilden av
de fyra unga kvinnorna från Grynberget utanför Dorotea. Bilden är tagen
av den i byn barnfödda Lina Persson
(1885–1981), dotter till småbrukaren
Per Jönsson och hans hustru Kajsa. På
ett kafé i Rossön som Lina Persson
drev ett tag blev hon bekant med den
duktige fotografen Petrus Ljungö.
Han gav henne gratis utbildning under två år.  Efter en kortare tid som biträde i Torås i Kalmar län hos fotografen Gerda Berg etablerade hon sig
som egen fotograf i mitten av 1910-
talet.  Under ett par somrar i början
av 1920-talet var hon verksam i Helmer Grundströms hemby Svanabyn,
och på hösten 1923 bosatte hon sig
stadigvarande i Lavsjö sydost om Dorotea.
Lina Persson arbetade inom ett
begränsat geografiskt område, främst
de östra och sydöstra byarna i Dorotea socken och vissa byar i Åsele sock-

en. Per cykel eller gående besökte
hon gårdarna och byarna och erbjöd
porträttering i samband med allmänna eller privata högtider.
Förmedlad av Sune Jonsson finns
Lina Perssons bildsamling, som består
av 289 glasplåtar tillkomna under
åren 1922–39, i museets fotoarkiv.

bildtexten

OLA KELLGREN

1

RIKSTEATERN

Från Riksteaterns
jubileumssäsong 1958.

2

Det teaterglada Västerbotten
A nn i ka B u r h ol m

75-årsjubilerande Riksteatern tillkom 1933 på initiativ av den socialdemokratiske
ecklesiastikministern Arthur Engberg. Dess uppgift var att ”utbreda och fördjupa
intresset för teater genom att på platser där fasta, av staten understödda scener
inte finnas, ordna goda teaterföreställningar”. Målet var en teaterförening i varje
kommun som tog emot (eller avböjde) erbjudna program, ordnade lokal, reklam,
biljettförsäljning, scenarbetare med mera.

Med hjälp av protokoll, bilder, spelprogram
och annat på folkrörelsearkiven i Umeå och
Skellefteå, samt samtal med teaterkonsulenter och styrelsefolk, har jag sammanställt
glimtar från Västerbottensföreningarnas uppoch nergångar, deras engagerade slit, fröjder
och problem. Detta arbete har varit en spännande tidsresa i teaterlivet på landet, sett
både från de professionella och de ideella
krafternas håll.
Det teatertäta Västerbotten
När Riksteatern tog sina första steg hakade
Västerbotten snabbt på. Länet har ju en stark
folkrörelsetradition inom särskilt nykterhet,
religion och folkbildning. Den första teaterföreningen bildades således redan i oktober
1933 i Skellefteå, den andra i Umeå i april
1934 och samma år i Skelleftehamn, Boliden

och Jörn, även om de två sistnämnda inte
hängde med så länge. Men de kom igen, Boliden två gånger till och med. Under alla riksteateråren har nya föreningar klivit upp på
scenen medan andra klivit av på grund av
sjunkande intresse – för att sedan åter göra
comeback samtidigt som helt nya bildats,
som den allra senaste nykomlingen i Bjurholm.
Om jag skulle försöka mig på en generalisering av Riksteaterns utveckling i Västerbotten bleve det följande mönster (med sina
undantag förstås):
• 1930-tal: Uppbyggnad i små mödosamma
steg, nyfikenhetens första succé följs av
ointressets bakslag. Föreningar bildas i
Skellefteå, Umeå, Skelleftehamn, Jörn,
Boliden. De två sista ger upp efter några
år.
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1940-tal: Konsolidering, föreningarna växer. Robertsfors bildas, omstart i Boliden.
• 1950-tal: Höjdarår, mer publik och fler
föreställningar. Hörnefors- film och teater
förening.
• 1960-tal: Publiknedgång (till följd av TV:s
entré?). Skelleftehamn och Boliden ger upp,
nya föreningar bildas i Storuman, Vilhelmina, Lycksele, Robertsfors och Burträsk.
Jörn gör comeback.
• 1970-tal: Kärvt, kritik och konkurrens från
nybildade fria teatergrupper. Nya före
ningar i Hörnefors, Sävar och Dorotea. Bolidens andra omstart. Holmsund bildas och
upphör efter tre år. Jörn upphör. Länsteaterföreningen bildas.
• 1980-tal: Nya publikgrupper, ja, nytändning.
1986–89 publikrekord. Nya föreningar i
Sorsele, Malå, Dorotea, Norsjö, Nordmaling, Vännäs, Holmsund/Obbola. Vindeln
omstart. Bygdeå–Nysätra uppgår i Robertsforsföreningen. Åsele upphör och nybildas.
• 1990-tal och 2000-tal: Först lite neråt, sedan uppåt. Nya tag, Vindeln och Hörnefors
lägger av, nya föreningar i Bjurholm och
Åmsele. Västerbotten växer till landets teatertätaste län vad gäller teaterföreningar
och andel av befolkningen som går på teater.
Ja, som det har jobbats! I med- och motgång.
Det är, vid läsningen av alla protokollen, svårt
att inte till slut gripas av den tåliga entusiasm
och slitstarka ambition de ger uttryck för.
Övertygelsen om vad scenkonsten kan ge
människor – bara de får se den! – är stor. Kan•
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ske är det att idealisera, men faktum är att de
ideella teaterkrafterna 2003 bjöd på arbete
till ett värde av tre miljoner kronor, enligt
Göran Pilströms uträkning för Riksteatern
Västerbotten.
Inte undra på att en del föreningar somnar
in ett tag. För även med fullsatta salonger har
det under alla år varit svårt att få kassan att
gå ihop, eftersom den består av kommunala
anslag och intäkter från den egna verksamheten – vars syfte är att visa god teater för en
billig penning. 1930-talets pionjärer drömde
inte ens om samhällsstöd, i varje fall inte på
det lokala planet. Där fick biljettintäkterna
täcka utgifterna och man fick rätta mun efter
matsäcken. Men det blev ändå förvånansvärt
mycket teater i den.
Så pengar och publik, det är vad arbetet
hela tiden har gått ut på att skaffa, och framgången beror om inte helt, så väldigt mycket
på vem som sitter som ordförande och vilka
han/hon har med sig i styrelsen. I början var
det mest ”herrar” (det står så i protokollen,
alltid herr si och herr så), i dag har kvinnorna tagit över i flera föreningar.
Vi vilja välja själva
Och aldrig att dessa ideella slitvargar bara
har stått i kulisserna och svalt allt som kommit söderifrån. Tvärtom, ett genomgående
drag i protokollen är frispråkigheten och att
man vill veta mer om teater, man vill själv
välja pjäser, man vill kunna påverka turnéläggning med mera. En motion från Burträsk
om de långa avstånden som gör det svårt att
fylla de salongsplatser som gagerna är beräk-
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nade på, får centralstyrelsen att ta fram nya
gager för glesbygden. Och deras motion mot
centralstyrningen av programutbudet leder
till att de tre lokala företrädarna i Riksteaterns programråd blir fem. Andra krav är att
fler premiärer läggs i Norrland, så att man
slipper ifrån att turnéerna kommer med bara
två veckors mellanrum, att centralstyrelsen
före varje säsong inhämtar lokalavdelningarnas önskemål på pjäsval, och att man har en
klassiker med varje speltermin.
Och så vill man ha fler ”stjärnor”: Varför
stannar många pjäser söderöver? Vissa program kommer aldrig norrut, Inga Tidblad i
Kameliadamen till exempel, påpekas det på
en Norrlandsträff 1954, där Skellefteås Zolo
Stärner fyrar av följande saftiga kritik: ”När
jag såg Vem är Sylvia? spanade jag förgäves
efter någon mening och det värde vi vilja ha
ute i den svenska landsorten. Vi faller inte till
föga för de stora skådespelarna vilka i Stockholm får servera vilken smörja som helst.”
Spela själva eller arrangera
Ett annat mönster är att de livaktigaste teaterföreningarna inte självklart finns på de orter som har livliga amatör- och musiksällskap
som Vilhelmina, Robertsfors, Dorotea och
andra (mer att läsa om amatörteaterlivet i
länet finns i Västerbotten 1982:3). Att spela
teater är nämligen inte samma sak som att
arrangera och se teater. Många vill bara göra
det ena, och vill man göra båda räcker inte
alltid tiden till.
Ett tredje mönster som skymtar fram i
protokollen är en svårfångad och outtalad
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politisk motsättning. Inte så att teater skulle
vara ett borgerligt nöje (särskilt inte som
Riksteatern lanserades av en socialdemokratisk regering), utan mer hur den bemöttes,
till exempel av beslutsfattarna i den borgerligt styrda skolstaden Umeå. Särskilt frågande stod jag inför deras långvariga oförmåga
att skaka fram en duglig teaterlokal och större salong, men när jag läste att en ledande
politiker nekat teaterföreningen plats i teaterbyggnadskommittéerna med orden ”De
skulle icke få göra sig breda där”, började jag
ana politiska ugglor i mossen – man kanske
helt enkelt inte ville beblanda sig med kreti
och pleti? Den aningen befästes av en insändare som kritiserar det socialdemokratiska
partiets dominans i teaterföreningsstyrelsen:
”Systemet kommer knappast att stimulera
föreningar och sammanslutningar, som inte
står under Partiets kommando, till medengagemang.”
Tydligare än så blir det inte, inte i arkiven
i alla fall, utan Riksteaterfolket tuffar på decennium efter decennium.
De nitton föreningarna
Efter 75 år har Västerbotten i dag nitton teaterföreningar med tillsammans 3 496 medlemmar i Bjurholm, Boliden, Burträsk, Dorotea, Hörnefors (vilande), Lycksele, Malå,
Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå,
Sorsele, Storuman, Sävar, Umeå, Vilhelmina,
Vännäs, Åmsele och Åsele. En del har bytt
namn till teater- och musikföreningar, men
jag har valt att kalla alla för teaterföreningar
och alla får här en spegling. Att Skelleftehamn,
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Skellefteå och Umeå får mest plats beror på
att de är de äldsta, och att de har sparat ett
stort arkivmaterial som jag har haft tillgång
till. Högst troligt återspeglar de mycket även
av de andra teaterföreningarnas liv.

Bjurholm
har den yngsta teaterföreningen. Den bildas 2007
genom att man utökar kulturföreningen Bikupans
uppgifter. Målsättningen är en föreställning per termin. I ett fullsatt Folkets Hus har Västerbottensteatern spelat Strindberg och Greger Ottosson haft en
berättarafton.

Bolidens
teaterförening bildas 1934. Första föreställningen är
Leendets land, biljetten kostar mellan 1.15 och 2.50.
Föreningen lever dock bara två år. Omstarten 1944
med Tolvskillingsoperan räcker i tjugo år. År 1975 är
det tredje gången gillt med Lil Hjertström och
Göran Pilström som mångåriga ordföranden.
Några nedslag i protokollen: 1953 höjs medlemsavgiften till fyra kronor. 285 personer i snitt besöker årets föreställningar. I styrelsen sitter Sven
Lundmark, Verner Lindh, Sigrid Müller, Sixten Jonsson och Sven Markgren. 1955: Can-Can är för stor
för Bolidenscenen, det blir Fadren och Ninotchka
istället. 1959 får fru Müller i uppdrag att skaffa två
småväxta tioåringar till Annie, get your gun. 1962:
publiken mindre, förlusterna större. Styrelsen uppmuntras av Riksteatern att fortsätta. 1964: styrelsen
lägger ner då höstens 410 besökare sjunkit till 247.
1978: FULLSATT!!!!!! med sex utropstecken i årsberättelsen blir Bäddat för tre med Christina Schollin
och Stig Grybe medan bara 30 ser Norrlandsoperans
Pimpione. 1982 ekonomin bättre, beroende på att två
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föreställningar måst avbokas på grund av ombyggnaden av Folkets hus. 1987: Stoppa världen ses av
drygt 500 personer – ”ett särskilt tack till Gruvs avd 85
och deras arbetsplatsombud”. Fram till 1990 pendlar
föreställningarna mellan tre och åtta och medlemmarna mellan 15 och 79. 2007 har föreningen 79
medlemmar och sju föreställningar ses av 407 åskådare.

Burträsks
teaterförening bildas 1968 med kommunalkamrer
Thure Grundberg som en av de drivande krafterna.
I den första styrelsen Roland Karlsson, Hans Stålbröst, Gösta Alenius, Bernt Nyström och Lisa Viklund. Till de första föreställningarna, operetten O,
mein Papa och Vàclav Havels satir Ut med språket,
kommer 207 abonnenter. Biljettpris 20 kr. Spelplats
centralskolans aula. Fullsatt.
Till det första årsmötet kommer dock bara sju,
och det dröjer fem år innan teaterbesökarna är över
200 igen. 1981 får föreningen Riksteaterns stipendium för gott arbete och god marknadsföring. ”Få orter i landet av Burträsks storlek har ett så rikt teaterutbud”, skriver Stig Stierna i Skelleftebygdens historia.
Detta trots att teaterlokalen i Björnåkerskolans aula
har ganska dålig akustik och plant golv. 2005 blir
det äntligen en ny teaterlokal i Musikens Hus vid
Edelviks folkhögskola. 2007 ges sex föreställningar
för 756 åskådare.

Doroteas
teaterförening bildas 1985. Uppsving för 3–4 år sedan vid besök av Garvsyra från Jämtland, då folk går
man ur huse, och styrelsen passar på att göra en
reklamdrive, berättar Bitten Sjöström. Medlems
talet fördubblas till 75. 2007 ges elva föreställningar
för 862 personer.
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Från Hörnefors teaterförening
finns gästböcker från 1952 inlämnade på folkrörelsearkivet. De berättar om besök av Kotti Chave, Holger
Löwenadler och Liskulls Jobs, Britta Borg, Birger
Malmsten, Henning Mankell, Bullen Berglund, Eva
Rydberg, Ruth Kasdan, Västerbottensteatern och
många andra fram till 1995. Just nu är föreningen vilande bland annat på grund av lokalbrist.

Jörn gör det två gånger
Även om Jörns teaterförening inte existerar längre har
dess protokoll mycket att berätta. Enligt en tidnings
notis bildas föreningen 1934 efter ”ett klarläggande
anförande av red.-sekr. Z Stärner, Skellefteå”. 19 medlemmar antecknar sig omedelbart. Till styrelse väljs
stationsinspektor Oskar Larsson, folkskollärare Axel
Lissåker, montör Eskil Berglund, tapetserare Gösta
Lundström och chaufför H. Åkesson. Vad som sedan
händer framgår inte av Jörns eget teaterarkiv som börjar först 1966, då teaterföreningen startar om.
”Trots kärvt läge för flertalet föreningar både publikt och ekonomiskt vill vi försöka utöka teaterverksamheten. Och ni har ju en så förnämlig lokal och fin
scenisk utrustning här i Jörn”, säger herr Bleckert från
Riksteatern på omstartmötet.
Medlemskortet kostar fem kr, i styrelsen sitter Lars
Östlund, Göran Marklund, Dagny Olofsson, Bror Bergqvist, Märta Eriksson, Gunnar Lindgren och Mats Lundgren. 1967 har man 100 medlemmar. Kulturnämnden
beviljar 6 000 kr. Operetten Oh, mein Papa, komedin
Alltid på en onsdag, kriminalaren Fällan och satiren
Slurpp är välbesökta. Särskilt glädjande är att man med
reducerade priser lyckas locka skolungdomar. Publik
kommer också från Glommersträsk och Boliden.
1970 spelas Sara Lidmans Marta-Marta i Stensträsk
skola. I nöd och lust 1972 handlar om äktenskapets
olika åldrar, varför alla nygifta inom Jörn samt de som
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firar silverbröllop detta år inbjuds. Sexton par tackar
ja. I skolan föreläser Riksteatern om Molière. 1975
kommer nedgången. Alla vill försöka fortsätta, dock
under förutsättning av ekonomiskt stöd från Riks
teatern. 1976: Ebb i kassan. Enligt Riksteatern ligger
Jörn inte så dåligt till vad gäller publiken. Ganska
nära genomsnittet faktiskt, men 1978 är dock botten nådd och årsmötet beslutar att låta föreningen
vila tills vidare.
Efter tolv aktiva och nitton passiva år läggs före
ningen ner 1997. Närvarande är Lars Östlund, Rune
Sundvall, Gunnar Lindgren och Göran Marklund,
samma som på det första mötet 31 år tidigare.
Och nu, Lars Östlund? År 2008, inga nya krafter
på gång?
– Nej, nu är det lugnt här på samhället. Det blev ju
mindre och mindre folk och ganska dyrt att få upp
Stockholmsgängen. Bleckert från Riksteatern var
pådrivande, men det gick inte i längden.
– Saknar du den tiden?
– Ja, det är klart. Det var ju kultur, levande kultur.

I Lycksele
är inställningen först ganska negativ till Riksteatern,
enligt Bleckerts rapport efter möte med Medborgarhusföreningen. 1967 bildas i alla fall en teaterförening med Bengt Stave, Ingrid Tullgren, Gun
Jacobson och andra i styrelsen. Gun står också för
IOGT-teaterns verksamhet. 1996 får föreningen sin
första teaterkonsulent, Birgitta Johansson. 2007 har
föreningen 120 medlemmar och arrangerar 17 föreställningar för 1 632 åskådare.

Malås
teaterförening bildas 1983 och firar alltså 25 år i år.
2007 har föreningen 20 enskilda medlemmar och
13 medlemsföreningar, och den arrangerar sju före9
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ställningar för 229 personer i Forum och Malåborg
samt ute i byarna.

I Nordmaling
startar man 1988 (som Sveriges 201:a teaterförening)
med Molières Hustruskolan i den nybyggda samlings
lokalen Oasen. Ortens företag bjuder på förfriskning
ar, mycket folk kommer. Utan lokal teatertradition går
det sedan trögt, men publiken ökar så sakteliga. 2007
spelas 21 föreställningar för 3 153 personer. Med
lemmarna ökar från 37 till 419 på ett år. Det innebär
att nästan 5% av kommunens drygt 9 000 innevånare
är med i sin teaterförening!

Norsjös
teaterförening är från 1987 och har i dag 120 medlemmar. 2007 ges tio föreställningar för 965 personer.

Robertsfors
teaterförening bildas 1945. 1987 får den Riksteaterns
stipendium på 5 000 kr för bästa lokala marknads
föring. 2007 har föreningen 218 medlemmar – drygt
tre procent av kommunens medborgare – och den
ger 16 föreställningar för 2 411 personer.

Skelleftehamn, 200 medlemmar vid
start
Skelleftehamnsbor vilka äro intresserade för bildandet
av lokalavdelning ansluten till ”Riksteaterns Publik
organisation” kallas till möte i Sävenäs Folkets Hus
tisdagen den 25 september 1934 kl. 20.00. Orienteringsanförande av red.sekr. Zolo Stärner.
Interimsstyrelsen.
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”…i nödfall bruna pinnstolar…”
Redan två veckor senare kommer Bruniusturnén
med ”ett mycket populärt stycke kallat 18 år”. Då det
i teaterföreningens uppgift ingår att ordna viss re-

LEIF WIGH

Det verkar som om teaterintresset sjuder ordentligt
då den blivande ordföranden, träarbetare Carl Andersson, vid ovanstående möte kan meddela att
närmare 200 personer redan tecknat sig som medlemmar i den planerade teaterföreningen, länets
tredje efter Skellefteås och Umeås. Förutom honom
väljs till styrelsen dykaren Valter Nygren, lokeldare
Gösta Blom, ingenjör A H Wallbe, arbetarna Helmer
Norén och Sigvard Nilsson samt tjänsteman John
Hjalmar. Revisorerna är svarvare, tunnbindare och
köpman. Folke och Conny Florén syns också ofta
och länge i protokollen.
Enbart karlar alltså, och huvudsakligen från arbetarklassen. Är det så den tidens kulturbärare ser
ut, eller återspeglar köns- och klassfördelningen
mera att nu 75-åriga Riksteatern är ett initiativ från
arbetarrörelsen, och att detta syns extra tydligt i det
arbetardominerade Skelleftehamn med sitt Rönn
skärsverken?
Som första föreställning ges Franz Lehars operett Leendets land med Oscar Textoris 17 personer
stora ensemble. För att göra det riktigt premiärfint
skriver föreningen till Cloetta om de kan tillhandahålla ”kostymer för konfektförsäljning, ävensom
korgar, enär vi har anställt försäljare för våra teaterföreställningar”. Tyvärr är Cloetta dessvärre förhindrat att utlämna dylikt material, vilket de beklagar.
Men det blir succé ändå. Biljetterna hos Joseph Johanssons Tobaks- och Kemikalieaffär tar slut på fyra
timmar, så en extraförställning får lov att ordnas. Extra festligt är det då man med denna föreställning
också inviger det nybyggda Folkets hus. Garderobsavgift 10 öre.

Ulla Sjöblom i Flickan i Montreal.

kvisita, beställer Brunius bland annat ett runt divanbord med enkel duk, sex wienerstolar eller i nödfall
bruna pinnstolar, en askkopp, en ask Arab, två askar
tändstickor, en mjölktillbringare, ett stort bläckhorn, två pennskaft med pennor, en kanna hett vatten, ett pkt thé à 25 öre och tio snyggt bundna
böcker. Tala om tidsmarkörer! Snart finner dock avdelningen dessa rekvisitioner nog så stora, från Dir.
Ryding inte mindre än 35 olika saker som en liten
svart barnmorskeväska, två blomvaser, två kuddar
utan örngott, två kaktusar, en potatisskalare, fyra
gafflar, två liter kallt te och ”1 foto som får rivas sönder (herrfoto)”.
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1935 kommer en beställning på tre flickor för
uppträde i Flickor i uniform med Signe Hasso i huvudrollen. Två kronor ska de få för varje statering och de
ska vara 15–17 år och ha skonummer 36–38.
Riksteaterchefen Gösta Bergman, som reser runt
i landet för att lära känna lokalföreningarna och deras arbetsvillkor, är i Skelleftehamn mäkta imponerad av teaterlokalen men förvånad över ”de oerhörda hyrorna”, som han anser borde sänkas. Han
meddelar också att teatersällskapen är roade av att
spela i Skelleftehamn.
Spelåret 1936–37 sjunker medlemstalet. Trots
hög klass på föreställningarna är bara en föreställning av sex fullsatt. ”En sak som menligt inverkar är
att Turnéerna kommer för tätt. Här har arb. avlöning
en gång i mån. den 10;onde och ett litet förskott
den 25;te. Vårsäsongen inträffar tre teatrar inom
samma månadsavlöning”, skriver styrelsen. Dess
utom krockar medlemsvärvningen med riksdagsvalet, men lite tas det igen året därpå tack vare några
ombud som får 25 öre per varje nyanskaffad medlem. Ekonomin är dock fortsatt usel. Vad göra?
Skicka medlemskorten mot postförskott? Höja biljettpriset? Sluta annonsera?
1939 har man tillsammans med Skellefteå en
kursvecka om Hur en teater kommer till, Att se på
teater, Skådespelarens konst samt Instruktion för
teateramatörer.

Fribiljetter åt borgmästaren!
År 1944 får föreningen 1 000 kr från Boliden Gruv
AB. 1945 försöker styrelsen minska antalet fribiljetter, men från borgmästaren kommer då ett bestämt
krav på fortsatta fribiljetter, på bestämda platser till
och med, och Skellefteåföreningen, som på grund
av lokalbrist inte kan ge föreställningar det året, tar
ut fribiljetter i Skelleftehamn istället. Då är det inte
så lätt att spara! 1958: 251 medlemmar och 13 före-
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ställningar. Av dessa är fyra matinéer med skolteater trots uteblivet anslag från staden för detta. Men
styrelsen ger dem ändå ”med tanke på den utomordentliga propaganda som dessa föreställningar utgöra hos den kommande publikgenerationen”.
1961: Ingen av de åtta föreställningarna slutsålda ”trots god kvalitet. Hoppas att TV snart förlorar
sitt nyhetsbehag”. 1964: 122 medlemmar, två föreställningar per säsong. Enda ljuspunkten är årets
två fullsatta skolteaterföreställningar. Beslöts att
föreningen får vila ett år. 1965: Föreningen läggs
ner. Men den hinner ändå visa Åh, vilket härligt krig
och Bara gamla Pärla. Ganska talande titlar för Skelleftehamnsföreningens 31 teaterår.

Skellefteå var först
Riksteatern får publikorganisation i Skellefteå?
Skådebanan inbjuder till stort möte för Skellefteå
med omnejd den 26 dennes.

Ett 50-tal aktiva inom folkbildning, nykterhet, fack
och politik hörsammar denna notis i Norra Västerbotten i oktober 1933, då länets första riksteateravdelning bildas. Till interimsstyrelsen väljs bland annat Norrans chefredaktör Zolo Stärner, som sedan är
ordförande i 20 år, vaktmästare Henning Gustavsson, faktor K.O. Lindgren, järnhandelsbiträdet E.
Ruhnbom, byggnadssnickaren Albin Åkerlund och
redaktör V. Sellman. Sedan kommer konditorn och
amatörskådespelaren Georg Pehrsson, Vilhelm Andersson, (föreningskassör i 40 år!), Hjalmar Öhlund,
Ulla-Stina Morssing, Carina Högström och Johanssons Pappershandel med fru Johansson och sonen
Schönstedt, Stig Stierna samt doktor Sigrid Nygren
som är styrelsen trogen från 1937 till 1975.

RIKSTEATERN

Entusiasmen och visionen är stor: teaterföre
ningen ska skapa möjlighet till kvalitativ teater och
annan konst för billigast möjliga priser och göra
den konstnärligt inriktade teatern till en levande
kulturfaktor, kring vilken alla med glädje ska samlas.
För endast tre kronor kan man bli medlem med rätt
till nedsatt pris på föreställningarna samt Riksteaterns tidning med 20 nr per år. Så kom, kom till det
konstituerande mötet! Trots dessa lockrop infinner
sig få och interimsstyrelsen får fortsätta ett tag till
att värva medlemmar. Desto fler besöker föreningens första teaterföreställning i april 1934 när Kungliga Dramatiska Teatern ger En resa i natten av Sigurd Christiansen ”inför fullsatt salong, helt gripen
och fångad av den starka pjäsen och det mäktiga
spelet… som sammansmälte till en helgjutenhet
som man ytterst sällan möter i landsorten”, enligt
pressen. Regissör är Alf Sjöberg.
1938 – samma år som hon utses till chef för
Kungl. Dramatiska Teatern i Stockholm – kommer
Pauline Brunius på ett gästspel för andra gången.
Hennes första turné till det ”exotiska” Norrland äger
rum redan 1903.
(Här skall påpekas att det från föreningens första
tjugo år tyvärr inte finns några handlingar inläm
nade på Folkrörelsearkivet i Västerbotten och efterforskningar har inte givit något resultat. Därför blir
det en lucka här fram till 1950-talet.)

Frispråkiga styrelser
Frispråkighet är något som utmärker teaterföre
ningen i Skellefteå. Alltid är det någon därifrån som
på riks- och regionträffar saftar i med kritiska och
egensinniga synpunkter. 1954 vill styrelsen ha längre tid mellan programmen och skriver i ett brev:
”Kör ni möjligen inte i gamla kära bekväma hjulspår
eller har centralstyrelsen allvarligt övervägt alla
möjligheter till en förbättring? Det skall bli skönt
när vi slipper tjata om detta.”
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I början söker man inga bidrag. Sedan är det
kommunala bidraget länge 200 kronor, mer vill inte
föreningen begära. 1952 tar man dock det djärva
steget att begära 2 000 kr och får hälften – varvid
man beslutar sänka biljettpriserna med 50 öre. Parkett kostar då 9 kr och billigaste biljetten på läktarens
andra plats 5.50. Ordförande, kassör och sekreterare
får varsina två fribiljetter, övriga styrelsemedlemmar
och revisorer en var.
1954 kallas bygdens rektorer till ett möte för att
diskutera teaterpropaganda bland skolungdom.
Endast rektor Enqvist kommer. Man beslutar dock
att sätta upp anslag på skolorna om pjäserna och
ett rabatterat biljettpris på två kronor för kvarblivna
biljetter.

Succé för Sara
”Premiären på Job en klar framgång!” och ”Bättre
kan det inte göras”, står det i lokal- och rikspress efter världspremiären i Skellefteå 1956 av Sara Lidmans första pjäs Job Klockmakares dotter, i regi av
Gösta Terserus. ”Det går en grov tråd av hårdhet och
svårigheter genom den här väven, men kring den
grova tråden löper en fin tråd av kärlek och godhet”,
säger Saras pappa Andreas Lidman i tidningen. ”Efteråt stod det klart att nu hade norrlänningarna fått
sitt ’eget’ stycke, ett stycke som i generationer framåt kommer att ha samma mäktiga klang”, skriver
Stockholms-Tidningen. Det är kanske dags att ta upp
den på repertoaren igen?
1961 inviger operetten Vita hästen den nya teatersalongen på Nordanå som nu kan ta emot 600
åskådare. Arkitekten Paul Hedqvist har även lyckats
trolla fram en rymlig foajé, artistloger med 36 platser och en 14 meter bred och tio meter djup scen,
framför vilken Berta Hanssons magnifika ridå Fjället
och morgonen glöder som en färgsymfoni. ”Men
snart kom besvikelserna”, skriver Sigrid Nygren i
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sina memoarer. ”Den utlovade höjningen av salongsgolvet, vilken lovats men hejdats av dåvarande rektor. På grund av att man kunde befara att det
skulle gå lättare för skolans elever att ’fuska’ om nivån till framförsittande blev högre. Aulan tjänstgjorde nämligen även som skrivsal för gymnasiet. Ett
verkligt nonsens av denne kloke man”.
1965 delar teaterföreningen ut sitt första skådespelarstipendium på tusen kronor till Helen Reuterblad. Skellefteåföreningen är ensam både i länet
och i landet om detta stipendium.

Västerbottensensemblen
Vid den här tiden har den statliga kulturpolitiken
satt som mål att decentralisera det svenska teater
livet genom att inrätta regionala teatrar. Var skulle
en sådan placeras i Västerbotten? Valet faller på Skellefteå som 1969 blir hemort för Riksteaterns Västerbottensensemble. 1980 byter ensemblen namn till
Västerbottensteatern och förs över i Skellefteå kommuns och Västerbottens läns landstings regi. 1987
tillkommer Nordiska Scenografiskolan.
1971 gör teaterföreningen om sig till en organisationsförening varvid 27 föreningar går in som medlemmar, bland dem Skellefteå kommun. Denna föreningsbredd är man tydligen bäst på i hela landet.
Spelåret 1973–74 blir en publiksuccé utan motstycke i föreningens historia. Brecht’s Den goda människan i Sezuan och Beckett’s Lyckans dar, Molière,
Cullbergbaletten och Teaterbåten med mera ges i 17
föreställningar för 7 800 personer, och intäkterna
ökar med mer än 50%. Som en höjdpunkt förläggs
Dramatens turnépremiär av Strindbergs Fröken Julie
till Skellefteå med fyra föreställningar, varav två repetitioner med inbjuden publik.
”Scenografen Bo Lindgren har byggt upp en ståtlig köksspis. Den är ett par meter hög och åtskilliga
meter lång. Var man ska få in den någonstans är en
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FOLKRÖRELSEARKIVET

SKELLEFTEBILD

Från invigningen av Skellefteås nya teatersalong på Nordanå 23 februari 1961. Till höger står Sigrid Nygren och Georg
Pehrsson. Målningen som föreställer Sara Lidman är gjord av Berta Hansson som själv står till vänster i bild. Bakom
henne i sin tur står Gunnar Westin, landsantikvarie och museichef i Umeå.

Sigrid Nygren, Skellefteås stridbara teaterlady
År 1975 lämnade Sigrid Nygren Skellefteå tea
terförenings styrelse, där hon i nära 40 år kläckt
idéer och genomdrivit dem, sökt bidrag, tagit
hand om skådespelare med mera. I Riksteaterns
centrala styrelse stred hon hårt för att Norrland
skulle få en regionteater, helst i Skellefteå förstås. När Riksteatern på 1960-talet stöptes om
så att bara föreningar och organisationer skulle
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vara medlemmar var motviljan på sina håll stor,
eftersom det skulle kunna utesluta de enskilda
entusiaster som dittills burit upp verksamheten.
För att så inte skulle ske uppfann Sigrid sin idé
om publikföreningar, där enskilda personer kunde bli medlemmar. I två kongresser tog hon strid
för detta och vann till slut. Kanske var det hennes största insats inom Riksteatern.

HENRY LUNDSTRÖM/SKELLEFTEÅ MUSEUMS ARKIV

Från jubileumsutställningen 1983 då Skellefteföreningen firade 50 år.

gåta. Dock kanske kommunerna bygger om sina teatrar. Vad gör man inte för Dramaten? I Skellefteå
hade spisen emellertid fått plats… Även det präktiga köksbordet fick plats. På det bordet hade ett helt
danslag kunnat steppa. Det väntade man sig väl
knappast i Skellefteå” , skriver Dagens Nyheters teaterkritiker Bengt Jahnson.
Beläggningen detta år är ”mer än 100-procentig”
(hur nu det går till?) och intäkterna ökar med mer
än 50%. Trots det är ekonomin bekymmersam. Allt

blir ju samtidigt dyrare: gagerna, reklamen, scenarbetarlönerna med mera. På 1970-talet tillkommer
också ett nytt fenomen, de fria teatergrupperna,
och erbjuder föreställningar antingen direkt eller i
form av ansökan om ekonomiskt stöd vid arrange
mangen. Så mer pengar behövs och man ber kommunen att öka sitt bidrag som detta år är 64 000 kr.
Våren 1982 ges 17 (!) så gott som fullsatta föreställningar av Sara Lidmans Hästen och tranan och
1983 firar föreningen 50 år med en jubileumsut17

ställning i teaterfoajén. 1984 invigs Västerbottensteaterns nya lokaler i Brunnsteatern/Nordanåteatern, där även teaterföreningen får plats. Säsongen
1985–86 säljs 616 abonnemang och ges 46 föreställningar, bland andra Norrbottensteaterns En uppstoppad hund av Staffan Göthe, Norrlandsoperans Rigoletto och Riksteaterns Farmor och Vår Herre.
”Dock går det i våra ögon för sakta att bredda
teaterns publikbas”, skriver styrelsen i verksamhetsberättelsen och söker därför pengar från kommunen, Riksteatern och Kulturrådet för att kunna intensifiera arbetet mot de publiksvaga grupperna.
Föreningen får en beredskapsarbetare i två år som
värvar teaterombud som värvar publik – som innan
spelårets slut nästan tredubblas.
Allting växer, det går inte längre att bedriva verksamheten ideellt. Låt oss därför få huvudansvaret
för stadens teaterverksamhet och ge oss 800 000 kr
för det, föreslår man kommunstyrelsen.

Framgångsvåg på 2000-talet
Efter 75 år har Skellefteåföreningen i dag 428 medlemmar och gav förra året 23 föreställningar. AnnaCarin Nilsson-Björk är dess ordförande:
– Vi ökar hela tiden, ända sedan vi började med
medlems- och ombudsträffar för sex år sedan, där vi
ger smakprov ur programmet med sketcher och musik. Folk tycker det är kul och vi själva har jätteroligt.
Första gången kom 13, den andra 358! Så lite nya idéer vid rätt tidpunkt och att hela styrelsen är med är en
av förklaringarna till vår framgång. Och en sak till: i
styrelsen är den äldsta 75, den yngsta 21 år, och de
andra från varje decennium där emellan. På så vis är
många olika åsikter representerade. Enda minuset är
att Nordanåteatern egentligen är för liten, så många
godbitar har gått förlorade under åren.
75-årsjubileet ska firas med Drömkvinnan, som
medlemmar och ombud får se till 1933 års biljettpris fyra kr.
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Sorseles
teaterförening bildas i början av 1980-talet och har
runt 100 medlemmar. 2007 ges sju föreställningar
för 395 personer i Folkets hus och hembygdsgård,
och även byarna utanför får besök.

Storumans
teaterförening startades på 1960-talet. 2007 ges 16
föreställningar för 1 438 personer och medlemmarna har ökat med 13 till 168.

Sävars
teaterförening startar 1976 i samarbete med Holmsunds teaterförening (en sådan har tydligen också
funnits!), Sävars kyrkokör och dansare i Sävarringen.
2007 har man 128 medlemmar och ger 14 föreställningar för 558 personer. Föreningen kämpar på utifrån rätt bistra förhållanden, enligt Britt Lindberg:
– Svårigheten är att hitta något som passar våra
små lokaler utan scen och det blir inte mycket. Förändras inte detta snart så tror jag inte att vi orkar
hålla vår förening levande” .

”Tjuvstart” i Umeå 1934
Sveriges i dag största teaterförening, Umeås, tjuvstartar 24 april 1934 med en Dramatenföreställning
av Sigurd Christiansens En resa i natten med aktörerna Gabriel Alw, Ivar Kåge och Wanda Bothgardt.
Samtidigt kallas till det möte tre dagar senare som
bildar länets andra riksteateravdelning efter Skellefteås. Båda aktiviteterna utspelas i den tidens teaterlokal Minervasalen i nuvarande Hovrätten. Som första officiella program uppförs sedan, i oktober, tre
föreställningar av Lehars operett Leendets land, som
då tillika blir invigningsprogram för det splitternya

Folkets hus vid Järnvägsgatan/Östra Kyrkogatan.
Precis som i Skelleftehamn både vad gäller månad,
invigning och operett!
Biljetterna kostar 3.50 på de främre platserna
och 1.75 på de bakre, eftersom att man där på grund
av det platta golvet har svårt att följa vad som sker
på scenen. 1 074 personer kommer, och då gaget
bara är 400 kr per föreställning ger de ekonomiskt
överskott. Succé alltså. De första låga gagen blir
dock snabbt högre – något som Västerbottens-Kuriren i en artikel protesterar mot redan 1935 – och när
Sigurd Wallén 1937 uppträder med Kloka gubben är
gaget 1 000 kr och man nödgas höja biljettpriserna
till 4.50, vilket anses för högt för en vanlig arbetare.
Nästa spelsäsong innehåller Vilhelm Mobergs
Våld, Ibsens Gengångare, operetten Tiggarstudenten och lustspelet Flickor i uniform. Riksteaterns utbud med ett drama, en komedi och en operett för
varje termin blir sedan det grundläggande programmet långt in på 1960-talet.

En överste, en kvinna, en arbetare
I teaterföreningens första styrelse sitter redaktör
K.H. Rönnblom, typograf Bror Brändström, bokhandlare Ivar Wetterfors, läroverksadjunkt Gustav
Lindberg, förvaltare Th. Hellström, seminarielärare
Engla Lindström och överste A. Douglas. Inte alls
samma arbetarrepresentation som i Skelleftehamn,
men med 100% större kvinnorepresentation. Den
varar dock bara i fyra år, inte förrän 1968 kom en ny
kvinna, Kerstin Andersson. 1980 börjar det jämna ut
sig, och nu är kommunalrådet Marie-Louise Rönnmark ordförande. Översten ersätts snart av elektriker, verkmästare och brandchef Sandfrid Johansson, som blir avdelningen trofast i 28 år, varav 22
som ordförande. Andra trotjänare är mekaniker och
ombudsman Selim Lodin med 30 år, kamrer Ruben
Ericsson, mekaniker Gustaf Öberg samt Gunnar Col-

lberg, annonskonsulent och känd amatörteaterledare.
Med fler arbetare i styrelsen börjar ett framgångsrikt samarbete med de fackliga organisationerna som ibland abonnerar på hela föreställningar.
1940 har teaterföreningen vuxit från första årets
130 medlemmar till 302 och antalet föreställningar
från 10 till 14, varav Strauss operett Läderlappen och
två andra program är extra, fullsatta militärföreställningar, betalda av I 20:s nöjesdetalj.
Trots krigets utbrott fortsätter verksamheten
som förut, och man delar också med sig till Holmsund som får se Vasateaterns gästspel med Kaj
Munks Han sitter vid smältdegeln. 1942 försöker man
sig på den första skolföreställningen med Johan
Ulfstierna.
Att styrelsen inte är helt lättflörtad vad gällde repertoar och skådespelare syns i ett protokoll från
1941, som önskar att ”Cirklarna för ’stjärnornas’ vandring bör utsträckas även till våra nejder i större omfattning än vad som sker”, och som ger Riksteatern
ordentligt på nöten: Opera med en mans orkester!
Efter alla löften! Nej, protest och bojkott, eller så får
centralstyrelsen ordna dessa föreställningar själv!
En stående stötesten på årsmötena den tiden är
annars abonnemangets vara eller icke vara, ty samtidigt som det är föreningens stöttepelare, skapar det
missnöje hos icke-abonnenter som får sämre eller
inga platser alls. En annan ”het” fråga är skådisarnas
blommor som bara står och dör på hotellrummen,
och ändå är en betydande utgift för föreningen.
Men, skriver Ruben Ericsson i föreningens
50-årshistorik, tydligen finns det personer som inte
är nöjda med att styrelsen domineras av arbetarnas
företrädare, då det huvudsakligast är andra grupper
som går på teater, och 1943 väljs därför landstingsdirektör Gustaf Wigren till ny ordförande. Någon
förändring i verksamheten sker dock inte, mer än
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att medlemstalet raskt dalar. 1946 ser sig styrelsen
nödsakad att för första gången begära ett kommunalt bidrag för att täcka underskottet, och det verkar som om den tappat lusten att fortsätta, för kassören har icke ordnat med revision, enligt Ericssons
historik.
1947 återkommer Sandfrid som ordförande, och
nu går föreningen mot en ljusnande framtid: 1949
tvärstiger medlemstalet till 535, och åtta program
visas med bland andra Annie Get Your Gun och Shakespeares Köpmannen i Venedig i 27 föreställningar
för nästan 11 000 personer.

Biljettköerna trafikhinder
De 17 följande åren blir de mest framgångsrika av
teaterföreningens första 50 år. Föreställningarna
tredubblas och Strindbergs Dödsdansen ges för fyra
utsålda hus, för att inte tala om Glada änkan som
även ges på Umedalens sjukhus som extra föreställning. Ändå räcker inte det – publiktillströmningen
är så stor att köerna utanför bokhandeln blockerar
trafiken! Som troliga orsaker till det ökade intresset
nämns lättnaden över att kriget upphört, bättre reklam och, kanske framför allt, att Riksteatern under
denna tid kan engagera de bästa skådespelarna till
turnéer i landsorten. Även Göteborgs Lyriska Teater
står för många publikdragare, deras huvudaktör
Rutger Nygren vinner tydligen umebornas hjärtan.
Inte förrän 1966 ramlar medlemssiffran ner under
300 för att 1969 vara så låg som 96, och Frank Loessers Hur man lyckas i affärer går dåligt.
Så goåren tar slut. Bekymrade protokoll talar nu
om konkurrensen från TV som inte bara håller vuxen
publiken kvar hemma utan också håller de bättre
skådespelarna kvar i Stockholm för att bevaka uppträdandena i TV. Universitetets tillkomst förändrar
inte bilden, istället minskas antalet föreställningar
till två av varje program. Ändå är de ofta halvbesat-
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ta, och Ann Jellicoes Den stora smällen får bara 86
åskådare. En bidragande orsak till detta är – och jag
plockar åter ur Ericssons historik – ”att Riksteaterns
programval under påverkan av skådespelare och
andra radikala grupper förändras. Pjäserna ska ha
ett budskap och detta blir viktigare än skådespeleriet”. Det röda Umeå är på ingång.
Ty 1960- och 1970-talen är också vänsterstudenternas tid; de anser pjäserna för borgerliga och startar egna teatergrupper. Kay Pollack och Staffan Ling
klagar i pressen över dåliga pjäsval, typ: ”Man blir
betänksam när de ansvariga fortsätter att för umeborna välja ut hedenhösrepertoar … om denna
föreställning skall anmälas skall det vara till polisen”,
varvid en annan insändare anser Ling vara ”en av de
s k kultursnobbar som vi dras med här i stan”. Även
kulturnämndens sekreterare Bengt Skoogh tycker
att Riksteaterns utbud inte är ”tillfyllest”, utan kompletterar det genom att ta hit udda pjäser från olika
fria teatergrupper.
När så till och med den egna Riksteatern startar
en ensemble i Skellefteå (sedermera Västerbottensteatern), sprider sig det stora missmodet i teaterföreningen och styrelsen föreslår nerläggning. Låt kulturnämnden ta över hela rasket, den har ju redan
börjat, säger den. Det är 1972. Det är kris.
Men kulturnämnden vill att föreningen ska fortsätta. Och se: nu går medlems- och publiksiffror uppåt igen. Hurra! Det är bara det att nya problem uppstår: Umeås nya operaensemble får förtur till Folkets
hus, och det nya teaterhuset som utlovas i utbyte orsakar en sådan insändarstorm att politikerna får kalla
fötter. Det ordnas till och med en demonstration mot
teaterhuset (enligt Ericsson-historiken med studentvänstern som arrangör), så vid avgörandet i maj 1978
blir det därför bara en rösts övervikt för byggandet,
som därför åter läggs till vila.

Den eviga teaterlokalfrågan!
Under större delen av 1900-talet är lokalfrågan verkligen Umeåteaterns akilleshäl. Turnésällskapen klagar förgäves över läckande loger, för liten scen, för
små sidoutrymmen, dåliga hängningsmekanismer i
taket med mera. Även salongen är för liten. Folkets
hus har bara 409 platser, och när det 1945–46 används som karantän för finska krigsbarn, får teatern
låna I20:s exercishus, där en provisorisk scen sätts
upp för varje föreställning.
År 1967 framför riksteaterchefen Hans Ullberg att
”det vore önskvärt med en lämplig teaterlokal i en
stad av Umeås storlek för att vi inte i åratal ska behöva lägga Umeå på secondhandplats”, men stadsfullmäktige säger i alla fall nej till den teaterbyggnad
de själva utlyst en arkitekttävling till. Så trots kommittéer, pengainsamling, arkitekttävling, förslag och
löften står staden utan en egen, ändamålsenlig teater från 1913, då Ragnar Östbergs teater nedanför
Stora Hotellet brinner ner, fram till bygget av Nya
Folkets hus med Idunteatern 1986. Men då…
På 1980-talet kommer nya teatertider till sta’n,
bland annat i form av föreningens förste tjänsteman
Sven Sahlström 1985. Han nöjer sig inte med Rikstea
terns engelska komedier och andra program, han vill
se nytt från när och fjärran, han vill att verksamheten skall genomsyras av kulturella Korsvägar, som
ett projekt heter.
– Då hände mycket som ligger till grund för den
utveckling som skett sedan dess, både i Umeå och i
övriga länet, säger Frida Holmgren, teaterföreningens konsulent sedan 1997. Tillsammans med nya
Folkets Hus, Norrlandsoperan och nyårsrevyerna
kom en ny glansperiod så att vi i dag är Sveriges
största teaterförening! 2007 hade vi 1 153 medlemmar, 52 medlemsorganisationer, 170 teaterombud,
25 teatervärdinnor/värdar och 162 föreställningar
på ett tjugotal spelplatser för 36 293 personer. Vi
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ger allt från stadens egna grupper till gästspel från
hela världen, vi ger syntolkning och teater för döva,
och vi driver vår egen Sagateatern som gästspelsscen för amatörer och professionella.
För att klara av allt detta har teaterföreningen ett
kansli med fyra personer, däribland Frida som själv
såg sin första teaterföreställning på gymnasiet i
Lycksele 1967. Det var Riksteaterns Peer Gynt, och
den gav tydligen mersmak.

Vilhelmina
teaterförening bildas 1966 av bland andra Irma Essegård och Clara Lindbergh, regissör resp skådespelare i Vilhelmina amatörteater. Första föreställningen är Arsenik och gamla spetsar. 1987 får
föreningen eget kansli och en teaterkonsulent på
heltid samt hela ansvaret för kommunens barnkultur. 2007 har föreningen 259 medlemmar och arrangerar 41 föreställningar som berättarkvällar, hiphop, dockteater, kinesiskt gästspel, opera med mera
för 4 702 personer.

Vännäs
teaterförening är igång sedan 1988 och har i dag nio
medlemsföreningar och 50 enskilda medlemmar.
2007 ges nio föreställningar för 871 personer.

Åmsele
1979 drar bibliotekarie Lena Lundström igång Vindelns teaterförening. Trots ett trögt kulturklimat är
verksamheten stor i förhållande till det kommunala
anslaget. Detta tack vare samarbetet med andra
organisationer samt god marknadsföring, vilket
Riksteatern belönar med sitt stipendium 1989. Efter
Lenas avgång läggs föreningen ner.
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Nu är det i Åmsele det sker. Som en följd av projektet Rum för teater bildas 2005 dess teaterföre
ning som 2007 har 44 medlemmar och ger åtta föreställningar för 350 personer.
– Det är ungefär samma folk, ett 30-tal, i byns
föreningar, vare sig de är för teatern, Folkets hus,
sportklubben, jakt- och fiskeföreningen och så vidare, berättar Gösta Widell. Det är ideellt arbete som
gäller, intresse för teater och att byn ska leva vidare.
Sedan har vi avtal med kommunen att föra ut scenkonsten i andra byar också, en tredjedel av vårt
program ska ut dit. Vi försöker få kontaktpersoner
till det. Varför teater? Det är en helt annan upplevelse att se något live.

Åsele
teaterförening startar 1988 och tar då över kulturnämndens arrangemang. De består mest av musik
eftersom Folkets hus-lokalen visserligen är bra men
klassas som liten scen, som Riksteatern inte har så
många produktioner för, enligt ordförande Sune
Almroth. Västerbottensteatern är dock en flitig gäst.
2007 ges sex föreställningar för 258 personer. 44
personer är medlemmar.

Länsföreningen
År 1971 bildas länsföreningen Riksteatern
Västerbotten och ersätter den tidigare Västerbottens teaterstyrelse som funnits några
decennier. Många i teaterstyrelsen fortsätter
i föreningen, som Clara Lindbergh från Vilhelmina. Verksamheten är ungefär densamma, bara det att den nu växer och får mer resurser som Ingrid Kyrö som då, 1974, är en
av landets första länsteaterkonsulenter. Från
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Tord Peterson i Björn-Erik Höijers pjäs Isak Juntti hade många söner spelades i Riksteaterns regi 1977.

sitt kansli i Lycksele (från 1985 i Umeå) håller hon, och senare Gunnel Sjöberg med flera, kontakt med teaterföreningarna i länet,
ordnar kurser och konferenser, inspirerar och
ger råd.
Den övergripande uppgiften att bilda nya
föreningar resulterar i att länet med sina 14
föreningar 1976 blir landets teaterförenings
tätaste. Av de i dag 18 föreningar (på 15
kommuner) är 13 med i Riksteaterns Guldklubb, där bara de är med som har minst en
procent av ortens invånare som medlemmar.
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Många är kombinerade musik- och teaterföreningar, en typisk västerbottnisk kombination, då det i inlandskommunerna sällan
finns resurser för att dela upp verksamheten
i mindre bitar utan det är sammanslagning
som gäller – vilket i sin tur har lett till ökat
samarbete mellan länsteaterföreningen och
länsmusiken och vidare till andra konstformer som dans och film. Detta har i många inlandskommuner medfört att deras teaterföreningar tagit över – om inte kommunens
hela kulturverksamhet – så i alla fall allt som

PAUL KNISPEL

Det gick livligt till i den uppsluppna farsen Kärleksörten som spelades våren 1979.
Från vänster Lotta Björkman, Marie-Louise Werklund, Inga Grönlund och Pia Olby.

har med den sceniska konsten att göra. Ett
rejält kliv från 1933 års uppgift att ”ordna
goda teaterföreställningar”, må man säga.
Riksteatern Västerbotten verkar också för
ett brett och jämlikt teaterutbud för barn och
ungdom i hela länet. För att hinna med alla
desssa stora uppgifter har föreningarna i
Lycksele, Skellefteå, Vilhelmina och Umeå
numera en eller flera anställda som på arbetstid sköter mycket av göromålen. Det har fått
länet att växa även till landets teatertätaste
med omkring 550 föreställningar och nästan

80 000 teaterbesök på 260 000 invånare, vilket är en åttondel av publiksiffran från landets
alla teaterföreningar. Som jämförelse kan nämnas Västra Götaland med 63 000 teaterbesök
på över två miljoner invånare. Men de invånarna har å andra sidan nära till Stockholm
och Göteborg och kanske ser teater där.
Nya spelplatser
År 1982 inleds projektet Kultur i vården, och
1985 börjar Riksteatern Västerbotten, Umeå
teaterförening och Norrlandsoperan bygga
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Stig Grybe, Christina Schollin och Anders Sundquist spelade hösten 1978 den franska komedin Bäddat för tre.

upp ett ombudssystem på arbetsplatser, i bostadsområden, föreningar och skolor till
1986, då Umeå går från mellanstor till stor
scen och dubblerar antalet publikplatser. På
en annons om teaterombud svarar flera
hundra! Publiken fördubblas med råge och
ombudsidén sprider sig till andra teaterföre
ningar som Boliden, Lycksele och Dorotea.
– Med det senaste projektet Rum för teater har vi med Västerbottensteaterns 54 föreställningar av bland annat Strindbergs Frö
ken Julie nått en ny publik och skapat nya
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spelplatser, berättar teaterkonsulent Björn
Björklund. 45 orter fick vi fram och har vi
spelat på, med fullsatta lokaler, 50–70 personer. Det är ett helt annat gensvar där, och nu
tänker vi ännu mindre, i stället för Dorotea
tänker vi Laiksjö i Dorotea, och när vi föreslog dem arrangemang tog dom rubbet! Detta har väckt nationellt intresse.
Varför teater?
Till Burträsk teaterförenings 30-årsjubileum
gjordes ett litet gult historikhäfte med några

FOLKRÖRELSEARKIVET

teaterbesökares tack och gratulationer. Eftersom de mer än alla protokoll berättar vad
teater kan betyda på en mindre ort får de bli
denna artikels avslutning:
– Att få se god och kvalitativ teater på
hemorten, dessutom till ett så fantastiskt
pris, det tycker jag är en stor förmån. Tack
vare att Riksteatern kommer till hemorten
har vi nu också möjlighet att till vår son så
ett litet frö av teaterkultur. Tänk att tillsammans med sin familj få njuta av alla dessa
känslomässiga kast, otroliga ljussättningar,
vår nyfikenhet över de olika scenlösningarna
går aldrig över, teater lämnar ingen av oss
oberörd. (Carina Linder).
– Under våra teaterbesök har vi skrattat
mycket, gråtit litegrand, varit uppretade någon gång, sällan varit likgiltiga. Abonnemanget har gjort att vi sett sånt som vi troligen inte annars skulle sökt oss till. Viktigt att
bra teater ges även på små orter. (Familjen
Holmlund).
– Att i en bygd som vår kunna få en förening av denna storlek och kvalitet, som ger oss
bra föreställningar i förhållande till de små
lokaliteterna vi har, det är stiligt. Att samla
421 personer för en föreställning det visar intresset för teater, men också den otroliga förmåga som styrelsen har att hålla intresset vid
liv. Men vi behöver en ny teaterlokal i Burträsk (Svea Viklund).
– Särskilt vill vi då nämna Lisa Viklund,
hon har lyckats med konststycket att få ihop
en publik till två föreställningar … detta i lilla Burträsk. Men så har telefonen hos Viklunds hållits varm vissa tider på året. Lisa har

Monica Nielsen i Brecht’s Den goda människan i Sezuan.

personligen talat med alla som har abonnemang eller vill lösa biljett. (Margareta och
Nils Nilsson).
– Att se skådespelare i verkligheten är också en upplevelse. Många av dem har varit här
flera gånger och har därför blivit kändisar för
oss. Att vi har teater i Burträsk betyder att vi
slipper resa långa vägar till teatern. Den kom
mer till oss i stället. (Margareta och Nils Nilsson).
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Om SJU TRE och mörkret
L E I F L A R SS O N

Hösten 1999 tycktes tiden ur led. I varje fall om man fick tro medierna. Två helt
skilda kategorier unga män dominerade rapporteringen. Å ena sidan ett snabbt
växande antal unga datakonsulter som i kvarteren runt Stureplan i Stockholm
tycktes på väg att revolutionera den svenska ekonomin, som nu benämndes
”den nya” . IT var ordet för dagen och den amerikanska tidskriften Newsweek
korade Stockholm till världens IT-huvudstad. Champagnekorkarna gick i taket
och de unga männens självförtroende rakade i höjden med börskurserna.

Ministrar och företagsledare i ”den gamla
ekonomin” bugade högaktningsfullt för unga
glopar som uppträdde ömsom i fleecetröjor,
ömsom i kritrandigt. Jonas Birgersson i Framtidsfabriken och Johan Staël von Holstein i
Icon Medialab var hjältarna för dagen och
deras företag värderades lika högt som anrika
gamla skogsföretag. I ett av hörnen på Stureplan satt några unga män och övervägde om
man skulle köpa upp SAS…
Ja, tiden kan så här i efterhand tyckas vriden, men kombinationen nya teknologier,
fascinerat okritiska journalister, och girighet
kan för några ögonblick frammana de mest
fantastiska visioner. Och när hösten gick mot
nyårsafton och den IT-förtrollade världen
överlevde en befarad datasystemens totalkollaps var knappast ens himlen gränsen för

vart vi var på väg i den ”nya ekonomins” tecken. På våren kom kraschen...
Samtidigt, långt borta från Stureplan, pågick en annan rörelse ute i landet: lågteknologisk, destruktiv, våldsam, hotfull. Inga cham
pagnekorkar där inte, möjligen starköl och
vodka, inga stigande börskurser, inga beundrande ministrar, ingen ”ny” ekonomi, snarare,
väckt till liv, en politisk rörelse så gammal att
vi hoppades att den var död.
Runtom i landet och med nynazistiska
förtecken härjade unga män med attentat,
bomber, överfall, trakasserier mot invand
rare, homosexuella och vänsterpersoner.
Dagligen underhölls med vi rapporter om
nynazistiska aktiviteter i Karlskrona, Nybro,
Oskarshamn, Klippan, Laxå, ja, på en mängd
mindre orter i framförallt Skåne och Små29

land, men även i Östergötland, på Västkusten, i Värmland, Dalarna, Närke, Sörmland.
Den uppblossande våldsvågen var så kraftig att man kunde befara en samordning på
gränsen till ett organiserat nynazistiskt uppror. I många fall rörde det sig om begränsade
aktioner, enklare skadegörelse, flygbladsutdelning eller klotter. Men i några fall var det
blodigt, dödande allvar. I Östergötland sköts
två poliser till döds av aktiva nynazister och i
Nacka detonerade en bilbomb under ett anti
fascistiskt journalistpar med svåra och livslånga skador som följd. Strax därpå lurades
en polis i Malmö in i en bombfälla som berövade honom synen. Senare på året, i oktober,
sköts fackföreningsmannen Björn Söderberg
till döds av en nynazistisk aktivist.
Situationen föreföll så alarmerande att de
fyra stora stockholmstidningarna 30 november – en traditionell dag för oroligheter och
demonstrationer till Karl XII minne – gick
samman i en unik aktion och gemensamt
publicerade en artikel som med bild namngav ett 60-tal nynazister i syfte att skärpa
den offentliga vakthållningen om det demokratiska systemet.
Så småningom ebbade våldsvågen ut. Huruvida den verkligen var samordnad fick vi
aldrig riktigt något svar på, men sannolikt
handlade i de flesta fall om lokala och spontana aktioner inspirerade av uppmärksamheten kring tidigare dåd.
Men, stopp och hallå?
Vad har nu detta att göra med det faktum att
teaterföreningarna i Västerbotten firar 75-års
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minnet av Riksteaterns tillkomst, denna stolta
skapelse av dåvarande socialdemokratiske
ecklesiatikministern Arthur Engberg?
På ytan ingenting, men vid närmare betraktande kanske där finns ett samband.
Knappast möjligt att bevisa, men jag vidhåller. Fast det var ju egentligen inte det jag
skulle skriva om när jag av redaktören för
tidskriften Västerbotten fick uppdraget att i
egenskap av kulturredaktör och teaterkritiker vid Västerbottens-Kuriren från 1990 med
fria händer berätta om några av många teaterupplevelser under 18 år.
Ett stort ämne eftersom vi här i länet med
Västerbottensteatern i Skellefteå och Umeå
teaterförening hör till de teatertätaste i landet. (På Riksteatern Västerbotten kan man
med stolta siffror bekräfta påståendet.)
”Upplevelse” är till sin karaktär subjektiv
och så måste även min redogörelse bli. Men
lite metod till upplevelseminnets hjälp är
förstås att rekommendera. Jag börjar med att
gå igenom Umeå teaterförenings programtidskrift Rajden för de gångna 18 åren och
länsteaterföreningens årsredogörelser, noterande föreställningar jag särskilt fäste mig
vid. Går sedan vidare till tidningsläggen och
kollar upp reportage och recensioner.
Och slås då av hur lite man minns. Om vi
då bortser från kritikerns masskonsumtion av
teater, som bara den kan spä ut det klaraste
minne tillkommer en annan komplikation:
Teater är ögonblickets konst som upplevs
här och nu, där och då, sedan borta. Till skillnad från filmen, boken, bildkonstverket, den
inspelade musiken, kan man inte gå tillbaka.

Snart förbleknar upplevelsen, tunnas ut, förflyktigas.
Ändå finns det pjäser som envist hänger
kvar som helhet, som etsat sig fast med en
detalj, som erinras med en särskilt provocerande innebörd.
Minnet är dock ofrånkomligen personligt; uppsättningen väcker känslor ur just
mitt liv, tankar i förhållande till just min
livsåskådning, beundran för konstnärliga
prestationer i linje med just min estetiska
hållning. Ofta kanske på grunder som jag
inte riktigt kan förklara. Det är i varje fall
min uppfattning att bra konst inte uttömmande kan förklaras eller slutgiltigt uttolkas.
Och vad är det man minns? Som kritiker
har jag mer intresserat mig för helheten än
för enskilda prestationer, men jag tror ändå
minnet endast kan rädda de särskilda
scenerna. Det är dessa man i erinringen utgår
ifrån.
Däremot tror jag minnet inte särskilt kan
bekymra sig om vem som producerade upplevelsen – vilket i sin tur betyder att jag inte
annat än med Rajdens facit i handen kan
sortera ut just Riksteaterns produktioner.
Teatern lever i sitt sammanhang
Däremot kan jag till uppvaktningen av
födelsedagsbarnet bidra med en kultursocio
logisk upplevelse som jag obekymrat betecknar som lustfylld. Jag tänker då på teaterbesöken på de mindre orterna ute i länet.
Då är det Riksteatern som gäller men det
handlar inte bara om estetik, om konstnärlig lödighet. (Det gör det för övrigt aldrig.)

Teatern lever mer än andra konstarter i sitt
samhälleliga sammanhang. Därför är en föreställning i exempelvis Hjoggsjö, Bjurholm, Vilhelmina, Nordmaling eller på Sandviksteatern i
Holmsund också ett vittnesbörd om stolthet
och envishet i ett kulturlandskap som också det
präglas av utglesning och avfolkning.
Men upplevelserna då? Pjäserna, vilka var
dom? Läsaren kanske vill ha namn, platser, årtal. Kanske jubilaren själv vill bli lite synlig på
den förekomna anledningen? Och varför allt
detta med IT-glopar och nynazister och den
galna hösten 1999?
Jovisst finns där föreställningar som lever
kvar i minnet. På det lokala planet: Profiltea
terns barnversion av den märkliga Fata Morgana
på gamla fängelset i Umeå, första akten av En
uppstoppad hund på Västerbottensteatern i
Skellefteå, Torgny Lindgrens Pölsan på samma
scen, några föreställningar av solitärerna Thomas Andersson och Hans-Ola Stenlund. Etienne
Glasers uppsättning av Dallapicolas Fången med
Karl-Robert Lindgren på Norrlandsoperan.
Bland gästspelen: Becketts Stilla dagar med
Margareta Krook, En handelresandes död med
Jarl Kulle och Mona Malm, Margareta Byström
i en pjäs av Thomas Bernhard, Koreografen Per
Jonssons Schakt liksom några föreställningar
med Virpi Pahkinen, Carina Reichs och Bogdan
Szybers ritliknande performance The Hidden
på Rådhustorget en ljummen septemberkväll.
Marie Brassards spegelsvävande mellan dröm
och verklighet i ett stycke som hette Jimmy,
dotter och dotterdotter Chaplins hänförande
scenkonster i föreställningarna Le cirque invi
sible och Aurelias oratorium, unga och geniala
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Från Carina Reich’s och Bogdan Szyber’s föreställning The Hidden.
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Shima Niavarnis soloföreställning Autodidakt
i en akt och så vidare.
Sven Sahlström gick andra vägar
Att Riksteatern ännu inte riktigt vill få plats
i min redogörelse har delvis att göra med förre teaterkonsulenten i Umeå, Sven Sahlström.
Sven var en snillrik och lyhörd teaterdirektör
som förstod att lansera det allra bästa. Under
hans tid svingade sig teaterlivet i Umeå upp
på en närmast osannolik nivå när han med
det just då nybyggda Folkets hus som scenisk
bas på några år i stort sett tiodubblade teaterpubliken i Umeå. Jag kände Sven från studentkåren där han förestod kulturföreningen
Humlan. Han hade inga särskilda teaterförkunskaper, men visade sig ha en fenomenal
näsa för nyskapande teater och en urstark
vilja att våga gå utanför de upptrampade stigarna. Hans ljumma inställning gentemot
Riksteatern, och även Västerbottensteatern
gjorde honom kontroversiell, men hans hållning förestavades snarare av konstnärlig kvalitet än av principiell motvilja mot organisationerna. I själva verket var han en konstruktiv
kritiker av Riksteatern som under slutet av
1980-talet och början av 1990-talet knappast hade sina bästa år. Och Gustav Kling,
chefen för Västerbottensteatern, tog kallsinnigheten som förevändning att satsa på mind
re uppsättningar ute i länet – ett, skulle det
visa sig, klokt val.
Så småningom skulle Riksteatern göra
upp med sin lite medelmåttiga praktik. Mot
slutet av 1990-talet stuvade man om, rensade ut, gjorde nytt och tillskapade nya divisio-

ner som Riks Gästspel och Riks Drama vilka
snart tillförde Arthur Engbergs skapelse ny
konstnärlig energi. Snart skulle organisationen hamna i centrum och på nytt skriva teaterhistoria…
Men talar vi nu om teaterupplevelser kan
man förstås inte gå förbi Sven Sahlströms sista stora projekt på våren 1995, det som kallades Korsväg och som omedelbart framstod
som en av de märkligaste tilldragelserna i
den stad som nu aspirerar på titeln Europas
kulturhuvudstad 2014.
I jämförelse ter sig senare års teaterbiennaler, även den i Umeå 2005, som tämligen
bleka tillställningar.
Korsväg byggde på de teaterprinciper som
utarbetats av polacken Jerzy Grotowski och
vidareutvecklats av italienaren Eugenio Barba som med sin Odinteatret var en av projektets bärande bjälkar. I korthet kan man
beskriva Korsväg som ett uppbrott från den
psykologiska realism som alltid utgjort orgeltonen i svenskt teaterliv. Här spelades teater
från helt andra utgångspunkter och med artister från de flesta kontinenter: ett stycke
världskultur innan ordet blivit nött fras. För
många av de hitresta skådespelarna en uppen
barelse och för publiken ett minne för livet.
Riksteatern ömsar skinn
När Sven gick bort efterträddes han våren
1997 av Frida Holmgren. Det var just i den
veva Riksteatern ömsade skinn och då Lars
Norén utsågs till konstnärlig ledare för Riks
Drama. Frida Holmgrens personliga kontakt
med Norén bidrog nu till ett sällsynt uppsving
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Melinda Kinnaman och Jonas
Falk iLars Noréns
Personkrets 3:1,
som hade urpremiär i Umeå
1998.

för Riksteaterns produktioner på umescenerna. Mellan 1998 och 2004 kunde vi ta del av
hela tio pjäser av Noréns hand, i sex fall också
med författaren som regissör, mellan 1998
och 2001 fem urpremiärer, Personkrets 3:1,
SJU TRE, Under, Akt samt Kommer och för
svinner.
Först ut Personkrets 3:1, en sex timmar
lång föreställning i gamla exercishuset på
I20. Med denna pjäs lämnade Norén det borgerliga familjelivet bakom sig och sökte sig
ned mot samhällets botten. Och han gjorde
det med sådan kraft och övertygelse att vi
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först bara häpnade, innan vi förstod att något
definitivt nytt just hänt inom svensk teater.
Pjäsen beskrev snarare ett tillstånd än ett förlopp, texten ofta formad som stora monologer med ett flöde och en rytm som kunde ta
andan ur åskådaren. Obönhörligt tvingade
Norén oss på en värld som vi vanligen vänder
ansiktet bort från: livet bland narkomaner,
tjuvar, utslagna, horor, torskar, dårar, psykopater i ett scenrum som bara var gatan.
Talade jag tidigare om svårigheten att erinra sig står denna uppsättning fortfarande
upprätt i minnet.

Den galna hösten 1999
Än starkare denna känsla av mittpunkt året
därpå när Norén återkom med den pjäs han
skrivit i samverkan med tre interner på Tidaholmsanstalten. Titeln SJU TRE kunde lätt
föra tankarna till Personkrets, men egentligen
visste vi som bänkade oss i Studion i Folkets
hus 6 februari inte alls vad vi givit oss in på.
Jag själv allraminst.
För vad vi såg blev nu ett utan motsvarighet provocerande stycke teater, en pjäs som
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Kanske också i kraft att vi här fick se en ny
generation skådespelare träda fram i helfigur:
Peter Andersson som den desillusionerade
socialarbetaren, Göran Ragnerstams aggressivt förtvivlade byggnadsarbetare, Anna Pettersson i sitt livs roll som den klarsynta poeten med sina sylvassa repliker. Shanti Roney
som den utlämnade heroinisten, Per Burell
som lallande mentalpatient, Melinda Kinnaman som tjackhora, Michael Nyqvist som
desorienterad skådespelare, Stefan Larsson
som med överlägsen arrogans tryckte in injektionsnålen i armen. Till det några mer namnkunniga, Thomas Hanzons psykopat och Jonas Falks snedseglade moderatpolitiker.
De sex timmarna kändes ovanligt korta
och den lilla uppståndelse som uppstått i
medierna till följd av några norénska angrepp
på några offentliga ikoner, kändes bara futtig
i förhållande till vad vi sett.
Jag tror man vågar säga: ett sällsynt lyckligt ögonblick i svensk teaterhistoria. Norén
var kung och Umeå för några dagar huvudstad i Teatersverige.

Anna Pettersson i
sitt livs roll som den
klarsynta poeten
i Personkrets 3:1.

skulle utlösa en av efterkrigstiden häftigaste
kulturdebatter och i vars närhet de mest fasansfulla scener skulle utspela sig. En pjäs
som skulle demonstrera den oerhörda sprängkraft konsten då och då besitter.
SJU TRE ställde alla begrepp, moraliska,
estetiska, politiska på sin spets och den sänder svallvågor in i kulturlivet än i dag, nu senast i samband med utgivningen av Lars Noréns dagbok. Jag själv recenserade pjäsen
med ett klart ställningstagande, men inser att
jag aldrig blir riktigt klar med upplevelsen.
Delvis därför att även jag själv kom att tillde35
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Shanti Rooney
i Lars Noréns
Under.

las en biroll i sammanhanget, men också för att
frågorna kring pjäsen aldrig får ett slutgiltigt
svar.
Därför får denna Riksteaterns mest uppmärksammade uppsättning tränga ut andra
mindre djupgående teaterupplevelser.
Och det är därför jag kommer tillbaka till
den galna hösten 1999. Men jag lägger IT-gloparna åt sidan. De har inte med saken att göra.
Nynazisterna däremot, mer eller mer indirekt.
Jag gav min recension i Västerbottens-Kuri
ren rubriken ”Kultpjäs för nynazister”, vilket
givetvis inte får tolkas som ”Nynazistisk kult36

pjäs”. Norén lät två av internerna från Tidaholm, övertygade nazister, spela sig själva
och nyttja scenen som tribun för sina politiska uppfattningar. Som skådespelare funge
rade alla tre internerna hyggligt, även om
pjäsen egentligen var ganska tråkig.
Min huvudinvändning var dock att internerna under arbetets gång också satt villkor
för textens utformning, vilket tydligt framgick ur själva pjäsen; den omutlige Lars Norén styrd av nynazister.
Lars Ring i Svenska Dagbladet var positiv
och alltigenom lojal med Norén, Ingegärd

Waaranperä i Dagens Nyheter likaså om än
med några frågetecken, Nils Swartz i Expres
sen ljummare liksom Claes Wahlin i Afton
bladet. Men summerade man storstadstidningarna kunde man nog ändå dra slutsatsen
att något särskilt inte hade hänt.
DN uppmärksammade dock i en kort notis min rubrik och min recension och tog
den till intäkt för förnyad inspektion; tidningen sände upp Lars Linder för att kolla
läget och kunde sedan lugna läsarna med att
det nog var bara en kille däruppe i Norrland
med beröringsskräck som hade fått för sig
något.
Föreställning i fritt fall
Ungefär så. Och landsortspress i all ära, först
när pjäsen gick upp på Riksteaterns scen i
Hallunda brände det till på bred front. Det
var Anita Goldman som slog larm i Aftonbla
det och sedan var proppen ur för en sällan
skådade teaterdebatt, pendlande mellan
djärvt och modigt å ena sidan, oansvarigt för
att inte säga hänsynslöst å den andra. En polisanmälan för hets mot folkgrupp inhiberade ett antal föreställningar, men när förundersökningen avskrivit anmälan kunde spelet
gå vidare med åtföljande allt hätskare debatt. Leif Zern, teaterkritiker i Dagens Nyhe
ter, sade sig äcklad över vad han uppfattade
som ett slags ”peepshow” och länge låg debatten just på den estetiska nivån, den som i
detta fall, tillät nazister att ”spela sig själva”.
Zern noterade för övrigt att unga nynazister i en paus fylkades beundrande kring en
av internerna/skådespelarna, Tony Olsson.

Att denna iakttagelse bekräftade mitt ursprungliga påstående om pjäsen upplevde jag
dock knappast med någon större tillfredsställelse…
Norén själv reagerade med besvikelse
över de kritiska reaktionerna, sade sig ha
hoppats på en debatt kring kriminalvård och
de krafter som driver unga män att bli nazister. Nu fick han i stället stå till svars för ett
teaterprojekt som av många, inte minst människor av judisk börd, upplevdes som direkt
hotfullt.
Debatten låg delvis på det estetiska planet, kring frågan om det berättigade i att låta
människor så att säga ”spela sig själva”. Själv
tycker jag den dimensionen fick för stora
proportioner. Hade Norén låtit tre dömda
rattfyllerister eller ekonomiska brottslingar
spela ”sig själva” hade vi knappast höjt ögonbrynen. På det etiska planet restes också invändningar, men kunde inte Norén hänvisa
till konstnärlig sanningslidelse och en uppriktig strävan att för en tämligen välordnad
medelklasspublik säga att: så här ser världen
också ut. Det här är på riktigt!
Komplikationen låg och ligger i mina ögon
på det politiska planet: på tvärs med Noréns
intentioner fick pjäsen rakt motsatt effekt, ett
slags framflyttande av de nazistiska positionerna i samhället.
I en intervju med Conny Rönnqvist i VK
inför Personkrets året dessförinnan förklarade sig Norén alltid ha varit en politisk författare.
Till just den självsynen ställer jag mig tvivlande. En politisk författare överväger alltid
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den politiska effekten av sina ord. Slår de fel,
som i fallet SJU TRE, finns anledning till självrannsakan, men den var knappast för handen.
Norén kunde givetvis inte kontrollera
mottagandet, SJU TRE fick leva sitt eget liv
efter premiären. Ett liv som blev allt tyngre.
Nazister spelar sig själva
Där fanns kanske också en fjärde betydande
aspekt, pjäsprojektet som ett slags terapeutisk verksamhet med en förhoppning att
själva processen skulle kunna förmå de två
nazisterna att politiskt tänka om och i andra
banor. Den omhuldades särskilt av DN:s
Ingegärd Waaranperä och filosofen Roger
Fjellström, men var knappast Noréns egen
prioriterade angelägenhet.
Den är likväl värd en reflexion. För inom
såväl Riksteatern som kriminalvården noterade man att klimatet efter premiären och
recensionerna hårdnade, den lekfullhet och
förväntning som präglat stämningen innan
förbyttes i bittra känslor.
Dagen efter jag publicerat min recension
fick jag till redaktionen ett anonymt telefonsamtal där en mansröst utan hot uttryckte
sin besvikelse och bitterhet över min fientliga reaktion på det oerhörda jobb som de tre
internerna lagt på pjäsarbetet. Jag fick en
känsla av att det var Tony Olsson som ringde, men jag vet inte.
När jag ännu några dagar senare träffade
en psykoterapeut som också sett pjäsen och
som hävdade att jag bedömt tre psykopater
insåg jag i vilken absurd situation jag, nej vi
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alla, försatts om hon nu hade rätt. Själv vet
jag inte vad en psykopat är, vet bara vad som
menas.
Därför har jag då och då funderat, när man
utkrävt ansvar för projektet och vad som sedan hände: vilken funktion hade min egen
recension, vilken effekt på de tre internernas/
skådepelarnas sinnen? Och i förlängningen,
vilken effekt hade hela den uppslitande debatten?
För det var egentligen mycket mer än några
recensioner och de tre internernas mentala
tillstånd som stod på spel. Debatten om pjäsen SJU TRE minerade det fält där toleransen
någonstans slår över i sin motsats, i en intolerans för att skydda de värden på vilka toleransen vilar. Problemet återkommer ständigt
i mötet med totalitära ideologier, men alldeles särskilt när vi kommer till främlingsfientlighet, rasism och – nazism.
Vi kan i dag känna igen frågeställningen i
hur man ska förhålla sig till Sverigedemokraterna.
SJU TRE ställde frågan på sin spets. Här
hade vi ju att göra med inte bara landets förnämsta dramatiker utan även landets skarpaste hjärnor när det kommer till teater, estetik och moral. Plötsligt såg vi å ena sidan Leif
Zern som fördömde och å den andra skådespelaren och regissören Etienne Glaser som
berömde projektet som ”modigt”.
Plötsligt uppstod en reva i vad som vi betraktat som ett tämligen odelat samförstånd.
Nej, värre än så, här öppnades en avgrund.
Man kan förstås utkräva ansvar för situationen, men för Lars Norén själv var den ef-
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I slutet av 1990-talet satte Lars Norén igång med att skriva en pjäs där interner skulle spela sig själva. Norén själv integrerades
också i berättelsen, hans alter ego spelades av skådespelaren Reine Brynolfsson. Från början var tanken att endast repetera
pjäsen som ett experiment men så småningom blev målet att producera en färdig uppsättning. Föreställningen skulle endast
spelas på fängelser, men när intresset växte bestämde man sig för att göra en turné utanför fängelsemurarna. I Riksteaterns regi
blev det premiär för allmänheten i Umeå 28 februari 1999. Pjäsen kallades SJU TRE efter en paragraf som fastställer isolerings
nivån för de intagna i fängelset.

ter premiären i stort sett utanför kontroll.
Såvida han inte valt att blåsa av projektet,
vilket aldrig föresvävade honom.
Utmynnade i Malexander?
Kom så katastrofen i slutet av maj. Med pjäsen just färdigspelad och polismorden i
Malexander med en av skådespelarna, Tony
Olsson inblandad liksom en annan intern,

Andreas Axelsson som tidvis fungerat som
chaufför kring föreställningarna.
I chockstämning fördjupades nu debatten
med inriktning på sambandet mellan pjäsen
och morden. Tonen blev allt fränare, och
skulle bli så långt framöver. Hur kunde ansvar utkrävas?
Flera personer med erfarenhet av tungt
belastade kriminella hade tidigt varnat för
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hur pjäsprojektet oansvarigt lekt med elden.
Nu steg Sten Levander, professor i rättspsy
kiatri, fram och hävdade ett tydligt samband
mellan pjäsen och dådet i Malexander: exponeringen på scenen hade ingivit skådespelarna/internerna en känsla av grandiositet som
triggat till handling. Ytterst pekade det mot
Noréns ansvar.
Vetenskap och professorer i all ära, men ett
samband i form av en enkel orsak-verkanfunktion får förbli ett antagande, mer eller mindre
rimligt. Riktigt säkert kan vi inte veta, förloppet i sin helhet – pjäsinstuderingen, föreställningen, kritiken, debatten – hade i sig ritat ett
så komplicerat mönster att några enkla och
definitiva slutsatser knappast kunde dras.
Norén själv måste ha satts i chocktillstånd,
men valde att tiga inför en opinion som klart
visste att fördela skuldbördan över pjäsprojektet. Den opinionen skulle tidvis ta sig form
av mediedrev som i sina värsta stunder underförstod Noréns direkta skuld till polismorden.
Så småningom skulle Norén ta till orda i sårad försvarsposition, och med framburen ursäkt till sina vänner i judiska församlingen och
ett medgivande om att pjäsen endast skulle
visats internt på Tidaholmsanstalten kom det
till ett slags reträtt. Men knappast någon försoning, Noréns hat, inte bara mot det braskande drevet, utan mot kritiker även av Zerns
kaliber är bestående, vilket inte minst framgår
av den dagbok författaren publicerade nu i
våras.
Själv anser jag att Norén gjorde sig skyldig
till en politisk omdömeslöshet av gigantiska
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dimensioner när han ställde de två nynazisterna på scenen, men att utkräva hans ansvar
för polismorden är absurt.
Ändå anser jag att där finns ett samband
mellan pjäsprojektet i sin helhet och polismorden. Riktigt hur är jag oförmögen att precisera.Socialpsykologiskt är processen, med
sin starka kulturella överbyggnad så komplicerad att den knappast går att överblicka, utan
grundlig samhällsvetenskaplig forskning och
någon sådan har aldrig gjorts. Vi kanske inte
kommer längre än till personliga antaganden
och gissningar.
Ett av dåden med nazistiska förtecken
Det finns emellertid en aspekt på hela frågan
som aldrig riktigt uppmärksammats, men
som upptagit i varje fall mig under åren.
Den kan formuleras så här: om där fanns
ett samband mellan pjäsprojektet och polismorden, kan man inte också tänka sig ett
samband mellan polismorden och de handlingar som med nynazistiska förtecken skulle
prägla den galna hösten 1999?
Låt mig formulera min tankefigur på detta sätt: en enkel funktion är knappast för
handen. Däremot kan man hävda att omständigheterna kring pjäsen stod i ett samband med morden, vilkas omständigheter i
sin tur står i samband med terrorvågen. Med
”omständigheter” menar jag då inte ett hjälpverb för att dölja en mekanisk förklaring och
samtidigt hålla den under armarna. Med
”omständigheter” menar jag den myriad av
faktiska enskildheter (även min egen recension i VK) som ingår i förloppet. Den som

försökte sig på ett sociogram över processen
skulle snart få papperet alldeles nedklottrat.
Såvitt jag vet har vi aldrig fått någon riktigt
bra förklaring till det häftigt uppblossande
nazistvåldet sommaren och hösten 1999. ITbubblan kan vi förklara med kombinationen
radikalt ny teknologi, högt upptrissade förväntningar och allmän girighet. Men den nynazistiska våldsvågen?
Om vi nu återvänder till den allt fränare
debatten kring pjäsen på tidningarnas kultursidor stod knappast någon ”segrare” att finna,
alla trevade sig mer eller mindre fram mellan
polerna politiskt, moraliskt och estetiskt ansvar å ena sidan, konstnärligt frihet å den
andra, vilket givetvis inte uteslöt starka,
mycket starka, ställningstaganden.
Var det några som kunde tänkas profitera
på debatten som nu rev sönder det etablerade
samförståndet i förhållandet till nazisterna var
det endast nazisterna själva. Nynazist kan
ibland tjäna som en tämligen diffus bestämning. Vi får dock inte glömma att i rörelsens
kärna finns personer som upplever ideologisk
lojalitet med historiska figurer som Adolf
Hitler och Heinrich Himmler, personer för
vilka mord på polismän är att betrakta som en
vit arisk motståndshandling.
Jag kan tänka mig att dessa personer lite
roat iakttog förvirringen på den offentliga
scenen där landets intellektuella elit slet med
frågan om där fanns något berättigande för
bokstavlig nynazistisk närvaron på teaterscenen, en närvaro som i nazistiska kretsar kunde uppfattas just som en kulthandling.
Efter Malexander, bombattenten mot de

antifascistiska journalisterna i Nacka och poliserna i Malmö, senare mot hösten en nazistiskt inspirerad våldsvåg som ibland har beskrivits som ”lågintensiv terror” med mordet
på fackföreningsmannen Björn Söderberg
som förfärande kulmen.
Jag kan inget konkret bevisa, anklagar ingen enskild, utkräver inte preciserat ansvar, pekar endast på en möjlig dimension av ett projekt som när det lanserades i offentligheten
förlorade sina proportioner.
En tragedi utanför scenen
Pjäsen SJU TRE och allt som hörde till föreställningen utvecklades till tragedi långt ut
över scenkanten. En tragedi om hur konstverket överflyglar konstnären, hur verket börjar
leva sitt eget liv bortom skaparens avsikter.
Också en berättelse om hur konsten, trots alla
kulturpolitiska ambitioner att nå större publik, aldrig kan mätas kvantitativt.
SJU TRE sågs endast av 1 200 personer,
men de sammantagna omständigheterna kring
föreställningen kom mer eller mindre att engagera hela den svenska allmänheten.
Socialdemokraternas ecklesiastikminister
Arthur Engberg och många med honom ville
nog i upplysningens tjänst på 1930-talet se
konsten som en befriare, den som skulle få oss
att se världen klarare.
Men SJU TRE bjöd ingen katharsis, ingen
renande upplevelse. Med en nietzscheanskt
ljungande blixt som fick hela maskineriet att
gå i baklås, försänkte oss Lars Norén och SJU
TRE i stället i ett tillstånd från vilket mörkret
envist vägrar dra sig tillbaka.
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Den teaterintresserade prästfamiljen
Amatörteater i Umeå på 1820-talet
Clae s R o s en q v i s t

Det var säkert anmärkningsvärt på den tiden att det var en av stadens präster, komministern och vice pastorn J.A. Linder i Umeå landsförsamling, som ledde Umeås
amatörteater på 1820-talet. Visserligen var landshövding Lars af Schmidt pådrivande
i bakgrunden, men det var komministern som stod för iscensättningsarbetet.

Vi vet inte säkert när teaterkonsten allra först
kom till Umeå. De arkiv vi skulle ha letat i
förstördes vid stadsbranden 1888. Vi får nöja
oss med att spekulera kring information längre söderifrån.
En av pionjärerna inom det resande svenska
teaterlivet var den tyske invandraren Carl
Gottfried Seuerling. Han fick tillsammans
med sin trupp pass i Gävle 1767 för vidare
resa till Sundsvall, Umeå och Finland. Vi vet
att de småningom kom till Åbo, men det
finns inga fler bekräftelser på någon mellanliggande Norrlandsresa.
Det krävdes pass för inrikes resor ända
fram till 1860-talet, och de bevarade passjournalerna från Gävleborgs och Västernorrlands län berättar upprepade gånger om
resande underhållare som färdats vidare
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norröver eller som kommit norrifrån, men
det gäller musiker, menageriägare, akrobater
och förevisare av mekaniska konster. Skådespelarna lyste länge med sin frånvaro norr
om Härnösand.
Det första helt säkerställda Umeåbesöket
av teaterns yrkesfolk inföll sommaren 1824,
när skådespelarna och äkta paret Evert och
Marie Lemke på tu man hand gav några småpjäser och visade laterna magica. Men vid
det laget spelades det redan amatörteater i
staden, det som ska bli huvudämnet för denna artikel.
Det ska dock nämnas att den tidigaste antydan vi har om amatörteater inom nuvarande Västerbottens län hänför sig till Olofsfors
bruk vid Nordmaling. Den från Fänrik Ståls
sägner kände generalen Sandels hade krigs

sommaren 1809 befälet över den styrka som
bevakade Öreälven mot fortsatt rysk offensiv söderut. Han tycks ha insett behovet av
förströelse för sina trötta trupper och inbjöd
den 17 juni officerarna till ett ”skådespel”.
Det kan mycket väl ha handlat om amatör
teater. Dåtidens officerare var bildade personer med kulturella intressen, och som vi
snart ska se deltog Umeås officerare femton
år senare aktivt i stadens amatörteater.
Johan Anders & Fredrica Christina Linder
I vår tid tänker vi inte i första hand på officerskåren som amatörskådespelare, men för samtiden var det mera anmärkningsvärt att en av
stadens präster ledde Umeås amatörteater på
1820-talet. Visserligen var landshövding Lars
af Schmidt pådrivande i bakgrunden, men det
var komministern och vice pastorn i Umeå
landsförsamling, J.A. Linder, som stod för
iscensättningsarbetet. Det är något som han
målande berättat om i de handskrivna ”Minnen” som finns bevarade på Forskningsarkivet
vid Umeå universitetsbibliotek. Det är också
Linder som, om än indirekt, bekräftat skådespelarparet Lemkes besök.
Till sitt prästerliga försvar framhåller Linder att han själv aldrig visade sig på scenen.
Däremot var han enligt egen uppgift ”Directeur, Suffleur, Decorations målare, machinist,
Capellmästare etc.” Och han var inte den
ende i familjen som engagerade sig. Hans
andra hustru, Fredrica, f. Fant, både skrev
pjäser och kreerade svåra roller.
Början skedde efter fem dagars repetitioner i februari 1824, när landshövdingefrun

uppvaktades med teater på sin födelsedag.
Programmet bestod av två pjäser, dels ett
litet stycke Fredrica Linder inspirerats till av
Leopolds divertissement Suppliken, dels
komedin Den blinde älskaren av den då
mycket kände men nu helt bortglömde dramatikern Carl Lindegren.
Evenemanget väckte förtjusning i den lilla
stadens bildade kretsar och utlöste diskussioner om att starta en ”sällskapsteater”. Det
kom emellertid att dröja två år innan föreställningarna blev mera regelbundna, då med
rådhuset som spelplats. Nystarten skedde
också av en yttre anledning. Man skulle spela in pengar till stöd för den grekiska frihetskampen. Fredrica Linder skrev en pjäs som
hon döpte efter en grekisk frihetshjälte. Den
hette Marko Botzaris Grafvård och fick den
något krångliga genrebeteckningen ”prolog i
två akter med musik och sång”. Maken skrev
musiken och lät trycka sin frus verk i 500
exemplar. Ett av dem finns bevarat tillsammans med hans ”Minnen”.
Marko Botzaris Grafvård gavs tre gånger
och kompletterades första gångerna med
Den blinde älskaren samt tredje gången med
en annan Lindegrenkomedi, General Eldhjelm.
I den senare ryckte Fredrica Linder med kort
varsel in och övertog pjäsens skurkroll, Tant
Vivica.
Repertoar och ensemble
Den Linderska amatörteatern framförde inte
mindre än sex av Carl Lindegrens totalt tio
teaterstycken. Det är en borgerligt känslosam dramatik som i början av 1800-talet spe43

lades flitigt av både Dramaten och de resande teatersällskapen. Som vanligt vid den
tiden handlar det ofta om unga älskandes
rätt att själva välja partner, men många gånger utsätts personerna även för situationer där
deras moral, medkänsla och uppriktighet
prövas. De som håller måttet går det väl. Det
säger något om stämningarna i Umeås borgerligt bildade kretsar att dess amatörteater
satsade så mycket på just dessa pjäser.
Lindegrens dramatik visar människorna
den rätta vägen, men honom själv gick det
illa. Han fick svåra problem med alkoholen
och dog bara 45 år gammal i bysättningshäkte i Stockholm. En stor tragedi för honom
var också att hans frus adliga familj, som redan från början motsatt sig förbindelsen, till
sist tvingade fram en skilsmässa. Allmänna
opinionen tycks emellertid ha ägnat Lindegren samma medkänsla som hans dramatiska
personer visar varandra. Hans dikter med
förtvivlad längtan efter sin frånskilda fru och
sin dotter spreds som populära skillingtryck
över landet.
Vid sidan av Lindegren dominerades Linders repertoar av tysken August von Kotzebue, Europas mest produktive pjäsfabrikant
vid 1800-talets början. Det handlade då inte
om Kotzebues stora historiska melodramer
utan om hans komedier och borgerliga småpjäser.
Den personalkrävande historiedramatiken
fick däremot sin plats på Karldagen 1827. Det
var vanligt att 1800-talets borgerlighet högtidlighöll kungliga namnsdagar, från början
gällde det Karl den 28 januari, senare under
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seklet även Oskar den 1 december. Oftast
skedde detta med en påkostad bal, men den
28 januari 1827 framförde Umeå amatörteater Gustav III:s historiska skådespel Gustaf
Adolfs ädelmod. Linder hade då hela 52 personer att instruera i skådespeleri och sång. Enligt egen uppgift arbetade han utan avbrott de
sista 36 timmarna för att få allt klart. Landshövding af Schmidt hyste in honom på residenset, så att han skulle ha nära till Rådhuset
och ingen tid skulle gå till spillo med resor till
och från prästgården ute på Backen.
Fredrica Linder skrev en prolog även till
Gustaf Adolfs ädelmod. Den innehöll bland
annat en växelsång mellan amatörer, kostymerade som svenskar, norrmän och samer.
Fru Linder bidrog med flera småpjäser vid
märkestillfällen i den lilla stadens inre liv.
När överste von Hedenberg 1828 tillträdde
tjänsten som chef för Västerbottens regemente bad officerskåren prästfrun om hjälp.
Det blev ett litet välkomststycke med titeln
Kl. 6, eller den glada ankomsten. När landshövding af Schmidt skulle resa till riksdagen
i Stockholm markerades detta med framförandet av fru Linders Anton och Marie, eller
Afresan.
En del av Linders skådespelare nämns med
namn i hans minnesanteckningar. Samtliga
tillhörde Umeås övre sociala skikt. Med samtidens term var de ”ståndspersoner”. Flera av
de identifierade herrarna var officerare. Även
regementets näst högste chef, överstelöjtnant af Donner, stod på scenen liksom en av
landshövdingens söner och en lärare vid
namn Granberg.

Nästan alla deltagande damer kallas ”fröken” eller ”demoiselle”, vilket var beteckningar på döttrar och ogifta kvinnor i så kallade bättre familjer. Fredrica Linder tycks ha
varit den enda gifta kvinnan.
Linder framhåller särskilt fru af Schmidts
sällskapsdam, Anna Johanna Brockman, ”ett
utmärkt fruntimmer af vett och bildning”.
Demoiselle Brockman gjorde bland annat titelrollen i den mest svårspelade pjäs man
framförde, Lindegrens Skydds-Ängeln. Den
skiljer sig från hans i övrigt ganska stillsamma pjäser i svensk miljö och är ett rafflande
intrigstycke som utspelar sig i ett våldsamt,
blodigt och passionerat Neapel. Dess andra
kvinnoroll gjordes av lagman Sundelins dotter Ulla, som vid tillfället bara var 16 år gammal.
1800-talets amatörteater
För 200 år sedan spelades all amatörteater i
de högre sociala skikten. Man använde ännu
ordet amatör i den ursprungliga betydelsen,
det vill säga konstälskare, och ansåg att sådana ur de bildade kretsarna hade mera känsla
för konstens idé än yrkesskådespelarna. Dessa var ännu inte socialt accepterade och hade
även konstnärligt lägre anseende än amatörerna.
Den då för tiden ofta använda beteckningen ”sällskapsteater” markerar integrationen i
de högre skiktens umgängesliv. I grannländerna Danmark och Norge organiserades
från 1700-talets senare del så kallade dramatiska sällskap i många städer. Dessa var slutna amatörteatrar med strikt medlemskon-

troll och omfattande stadgar. Man spelade
enbart för de egna medlemmarna.
Den amatörteater som startade i Gävle
något år före den i Umeå kallades för sällskapsteater men var lika stängd som grannländernas dramatiska sällskap. Denna slutenhet mötte kritik. En insändare i Gefle
Weckoblad 1822 argumenterade för att den
lokala teatern borde vara offentlig och att
alla, även de lägre samhällsskikten, borde få
se föreställningarna. Han blev inte bönhörd.
De breda lagren var bara välkomna till de
kringresande yrkesskådespelarnas föreställningar.
Inget tyder på att amatörteatern i Umeå
var formellt avgränsad med stadgar och medlemskap. Den uppstod emellertid ur det borgerliga umgängeslivet, och det torde ha varit
underförstått att den vände sig till stadens
bildade kretsar. Vi vet emellertid att åtminstone den linderska prästgårdens tjänstefolk,
pigor och husmamseller, fick se föreställningarna, till och med när prästfrun själv uppträdde. Och vid föreställningen på Karldagen
1827 betonar Linder att dörrarna stod öppna
och att vem som helst fick komma. Publiken
ska då ha uppgått till hela 300 personer. 52
uppträdande och 300 åskådare innebär att
en tredjedel av stadens befolkning fanns på
plats. Vid det tillfället kan de sociala gränserna inte ha upprätthållits alltför strikt.
Mot mitten av 1800-talet började borgerliga amatörer uppträda offentligt mot entréavgift. Legitimationen för så socialt äventyrliga tilltag var då alltid att intäkterna skulle
gå till något välgörande ändamål. Att stoppa
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pengarna i egen ficka, som yrkesartisterna,
ansågs inte acceptabelt.
Under seklets senare del blev amatörteatern däremot alltmer en angelägenhet för de
framväxande folkrörelserna. Vid det laget
fick amatörbegreppet den innebörd det har i
dag, alltså någon som ägnar sig åt en verksamhet utan att behärska den på professionell nivå. Under 1800-talets gång bytte teaterns amatörer och yrkesfolk plats i anseendets
hierarki. Vid seklets slut var många professionella skådespelare redan idoler och långt på
vägen mot dagens upptrissade kändisskap.
Präst och teaterledare
Linders amatörteater i Umeå framförde ett
15-tal föreställningar fram till slutet av 1828.
Han säger inget om varför verksamheten
upphörde, men detta framstår som ett med-
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vetet beslut. Den sista föreställningen försågs
nämligen med en avskedssång till publiken.
När en ny amatörteater startades 15 år senare avböjde Linder att bli dess ledare.
Kyrkan var länge aktiv motståndare till
teatern. Detta gällde då främst de misstrodda
yrkeskomedianterna, men visst stack det i en
del ögon att en präst engagerade sig i amatör
teater. Linder drog på sig ett par klagoskrifter, och hans chef, kyrkoherde Hambræus,
motarbetade hans karriär. Stiftsledningen var
emellertid mindre fördomsfull och försvarade
Linder mot de klagande samt befordrade honom till vice pastor.

Mer att läsa om tidig norrländsk amatörteater finns i
Rosenqvists Norrlandskustens teaterpionjärer (2003).

Ett samhälle i frack och glacéhandskar
E eva A nder s en

Vad krävs för att en stad ska bli till? Bortsett från det nödvändigaste som hus,
gator och innevånare, behövs också en stark stadsidentitet. I 1800-talets Skellefteå
bidrog nöjeslivet till att forma en modern borgerlig identitet. Men byggandet av
denna kom även att visa märkbara skillnader mellan hög och låg som författaren
visar när hon diskuterar kulturens betydelse 1800-talets Skellefteå.
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Den 9 januari 1846 föreslog landshövdingen
en byggnadsordning för Skellefteå stad på
Norrböle bys ägor. Byggnadsordningen baserade sig på en plan som var ritad av lantmätare Carl Erik Sandström och i vilken han
hade märkt ut två tomter vid torget (nuvarande stadsparken) för officiella byggnader
och där gatorna var märkta enbart med nummer. Byggnadsordningen fastställdes av Kungl.
Maj:t den 8 september 1846.
Man kan tycka att handläggningen gick relativt snabbt, men då hade också beslutet att
grundlägga en stad i Skellefteå föregåtts av
många år med bråk och otaliga skriverier till
landshövdingen och till kungen. Parterna i
denna konflikt var staden Piteå, som hade
handelsprivilegium i Skellefteå, Skellefteå
sockenmän och Umeå stad. Karl Fahlgren beskriver turerna i Skellefteå stads historia
(1945):
Piteborna hade anhållit om en köping i
Skellefteå, där endast de skulle få handla,
och fått en stad, där de föga eller intet
hade att säga till om. Umeborna hade
först avstyrkt anläggandet av en köping,
sedan velat lägga beslag på den för egen
del och slutligen när det blev tydligt, att
stadsplanerna skulle avgå med segern,
förklarat sig villiga att ordna tomtfrågan
åt den nya staden. Men icke på någon
punkt hade de fått sin vilja fram.
Skellefteborna hade i sin tur kämpat för att
få bli en stapelstad, det vill säga en stad med
rätt att driva handel direkt med utlandet och
inte via Stockholm, men fått en uppstad
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(alltså bara inrikes handel och sjöfart). Dessutom hade de önskat att få flytta marknaderna till den nya staden från ”Körran”, en handelsplats som låg längre upp längs älven vid
kyrkstaden, den så kallade Bonnstan. Landshövdingen hade ansökt om tio års skattefrihet för dem som skulle flytta till den nya staden, men inget av detta godkändes av Kungl.
Maj:t. Så på ett sätt blev även Skellefteborna
initialt förlorare i den långdragna kampen
om stadens födelse.
De närmaste trettio åren var Skellefteborna fullt sysselsatta med att bygga upp staden
rent fysiskt och även att i liv och verksamhet
ge den karaktären av en ”riktig” stad. Handelsoch kulturlivet var därvid viktiga faktorer.
Åren 1878–81 fick Skellefteå efter varandra
egen jurisdiktion, kommunal självständighet
och stapelstadsrätt.
Bönder blir stadsbor
Den första generationen stadsbor i Skellefteå
kom övervägande från bondesläkter i Skelleftetrakten. Dessa bedrev handel och bildade tillsammans med inflyttade handelsmän
borgerskapet i staden. Vid sidan av sina affärsrörelser drev många även jordbruk för
självhushåll och gjorde därmed det tidiga
Skellefteå till en agrar köpstad.
Befolkningen i staden kan delas in i tre
samhällskategorier vid mitten av 1800-talet:
• Högborgerliga, till exempel högre ämbetsmän, akademiker och förmögna köpmän.
• Lågborgerliga, t.ex. lägre tjänstemän, hand
lande och hantverkare.
• Arbetare och tjänstefolk.

Det högborgerliga skiktet är tunt under
min undersökningsperiod. En del av de inflyttade Skellefteborna hade akademisk utbildning, men de var för få för att utgöra en
någon akademisk ämbetsmannaklass.
Några av köpmännen skaffade sig en försvarlig förmögenhet, men de saknade ofta
den bildning och utbildningsnivå som var
den andra förutsättningen för en högborgerlig identitet.
Eftersom det övre sociala skiktet var tunt
kom det lågborgerliga skiktet att få en större
betydelse för stadens identitet, och den sociala rörligheten var märkbar. Tjänstemän kunde gifta sig med handlardöttrar och även
kvinnor från tjänstefolket.
Lundebergs stadens nöjesarrangörer
Den första nöjesarrangören i den unga staden Skellefteå var källarmästare Johan Lundeberg. Hans lokal låg vid Storgatan 37 och
var välbesökt av resande underhållare. Stadens första fotogenlykta sattes upp utanför
Lundebergs krog för att motverka fylleri och
slagsmål. Senare flyttade Lundeberg sin verksamhet till det nybyggda Stadshuset.
Lundeberg och hans hustru Anna Sofia
bidrog aktivt till formandet av en societetskultur i Skellefteå. De arrangerade konsertoch danssoiréer, baler och lustresor med ång-
slupar.
Även arbetare och tjänstefolk kunde roa
sig med lustfärder. De hyrde då en stor båt
med tillkopplad pråm på vilken folket dan
sade till dragspelsmusik. Brunnsdrickandet
skedde i Brunnsgården, som ligger vid Bonn-

stan. Där kunde även resande underhållare
roa de brunnsdrickande gästerna. Och det
var också där de flesta samhällskikten möttes.
Det var under marknaderna, som sedan
länge hölls i mars varje år, folk samlades till
stadens torg och förlustade sig. På torget
fanns sockens egna hantverkare som sålde
sina alster, men även resande säljare och resande underhållare. Det var panoramavisare,
lindansare, karuseller och djurförevisare.
Lundeberg hade i flygelbyggnaden till sitt
hus en ”sämre källare”, också kallad ”Fähunn”
och det var där de breda lagren kunde ta sig
en marknadssup – den ovan nämnda fotogenlyktan sattes inte upp för att finfolket
slogs utanför krogen.
Ett visst salongsliv förekom också och det
kritiserades i Norrbottens-Kuriren 1866 med
följande formulering:
Detta lilla magnifika samhälle av 428
själar med sina Sundsvallsfasoner och
sina parisiska damer, lärer i umgängesli
vet utveckla en här uppe icke vanlig
storslagenhet och lyx, parad med visst
ceremoniell stelhet. Ett samhälle i frack
och glacéhandskar med självskapade
konserter, solosångerskor, arior, guattre
mains och konversation på thevatten, allt
vittnade om en bildning direkt införskrivet
från någon av Göteborgs mest lysande
salonger. Handelshus inflyttade söderifrån
och icke uppväxta ut egen högnordisk
grund torde ha fört med sig sin hembygds
seder och mera förfinade bildning…
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Artikeln ger en bild av en stark bitterhet
från Piteå stads sida mot Skellefteå. Piteå
hade förlorat sitt handelsprivilegium i Skellefteå vid stadens grundande.
Med ”parisiska damer” menades vanligtvis
prostituerade. Menade artikelförfattaren här
den lilla grupp prostituerade som fanns i
Skellefteå vid denna tid, eller har borgerskapets damer förpassats av de avundsjuka piteborna till de prostituerades skara? Och vad
menade Piteåskribenten med Sundsvallsfasoner? Syftade man här på den snabbt expanderade Sundsvall som snarare liknade ett
Klondyke och där det definitivt fanns utrymme för gatans ”parisiska damer”. Eller handlade det om den rika överklassens Sundsvall
där damerna hade råd att ekipera sig i själ
vaste Paris?
Det fanns en tydlig irritation över Skellefteås expansion inom handelsvärlden. Man såg
en stad blomstra och utvecklas inom ett område där man själv förlorat sina rättigheter på
orten. Även om artikeln i Norrbottens-Kuriren
var genomsyrad av irritation och avundsjuka
visar den att strävan mot en borgerlig kultur
identitet förde med sig en egen salongskultur
och ett ”fint” offentligt kulturutbud.
Amatörteater från 1870-talet
Borgerligheten börjar redan på 1870-talet
spela amatörteater för de egna kretsarna i
sina salonger och i det nya Stadshuset. Föreställningarna gavs för välgörande ändamål
och barn och tjänstefolk släpptes in på generalrepetitionerna. På premiärerna var dock
dörrarna stängda för de lägre skikten.
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År 1876 satte ett amatörteatersällskap
upp tre mindre pjäser utan att annonsera något välgörande ändamål. Kritiken i Skellefteå
Nya Tidning 26 april 1876 var omfattande.
Man kritiserade det mindre goda valet av
pjäser och på det sätt dessa utfördes. Tidningen skrev även att av överskottet av utgifterna skulle bildas en fond för åstadkommande av en bättre flyttbar teater, men
redaktören var orolig att pengarna skulle
”picknickas” upp av de uppträdande.
Teatersällskapet svarade med samma mynt.
Vid nästa föreställning annonserades inte
heller något välgörande ändamål. Efter föreställningen hade man ett extranummer där
”Jägarmästar Lind” frågade publiken om de
önskade att deltaga i en picknick. En ”Herr
Sandström” förklarade sig villig att vara med
i fröjderna, men ”notarie Silwersparre” gav
till känna att kassan inte tillät några extravaganser.
Amatörteatersällskapet hade ett övertag
över tidningen antingen genom sin sociala
status eller genom att teaterföreställningarna
uppfattades som så viktiga för stadsidentiteten att tidningen inte vidare kritiserade sällskapet utan godmodigt refererade den känga
de fick från scenen.
Det är även en överraskande upptäckt att
det i Skellefteå på 1870-talet fanns en flyttbar teater även om den inte längre höll måttet för amatörernas ökande krav.
Av de många professionella teatersällskap
som vid denna tid reste i landsorten var det
mest småtrupper med folklig framtoning som
kom till Skellefteå. När större sällskap med

skellefteå museums bildarkiv

Oljemålning av föreställande Stadshuset i Skellefteå med omgivning. Målad av okänd konstnär omkring 1870.
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seriös repertoar någon gång vågade sig till staden blev de snålt mottagna. Detta drabbade
bland andra Emil Sundvall som hade ett större historisk skådespel av Victor Hugo på sin
repertoar. Vid hans besök beslutade sig Skellefteborna att hellre åka ut på lustfärder än att
se på teater. Sundvall fick ställa in flera av sina
planerade föreställningar.
När en tillfälligt sammansatt grupp av några sommarlediga Dramatenartister anlände
till staden gjorde man allt för att så mycket
som möjligt få sola sig i deras glans. Artisterna
hade på sin repertoar enbart mindre komedier som knappast kunde mäta sig med den av
Sundvall uppsatta Maria Tudor av Victor
Hugo.
Musikutbudet bestod av populär salongsmusik och räknades som finkultur. Den fick
inte alls samma skarpa värdering av Skellefte
borna som teaterutbudet fick.
Den enda musiker som hade motgångar i
staden var bas-barytonsångaren Niels Jansen
från Norge. Han besökte Skellefteå 1886.
Tidningen berättade att Jansen först nekades
sjunga i kyrkan fast hans repertoar enbart
innehöll andlig musik. Sedan var han tvungen att inställa en konsert på grund av en eldsvåda. Om ”Dryckessång ur det djupa källarvalvet” av Fisher kan räknas som andlig musik
lämnar jag till musikkännarens bedömning.
Skillnad i val av arenor
Det fanns även en mera dold kritik mot det
nöjesliv som pågick på torget under marknaderna. Marknadernas flyttning till torget från
”Körran” medförde alltför stora inslag av
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bondekultur och folkligt nöjesliv vilket störde stadsbilden. Därför uppstod redan på
1860-talet kritiska diskussioner om marknadernas vara eller icke vara.
År 1863 ansökte stadsstyrelsen hos landshövdingen att:
tillstånd för panoramor, stereoramor,
kosmoramor samt karuseller, eqvilibristiska
och magiska konster icke vidare måtte
lämnas att under marknaderna eller å
andra tider i Skellefteå gifva föreställningar.
År 1866 flyttade man torget till dess nuvarande plats. Allt för att få bort störande element från stadsbilden. Om man vill visa en
bild av en fin och kultiverad stad, ingår det
ogärna i den bilden bönder som roar sig med
att beskåda gycklare och andra folkliga underhållare.
Det märks också en skillnad i valet av spelplatser. Konserter och finare nöjen bjöds in
till Stadshuset eller till borgarnas egna salonger medan mindre teatersällskap med folklig framtoning förpassades till Brunnssalongen. Cirkus och djurförevisningar fick hålla
till på det nya torget längre bort från stads
kärnan.
Ett zigenarsällskap som höll bröllop och
dansade i ungerska folkdräkter visades ut
från staden till den mera obestämbara ”lertegen”. Denna utveckling medförde att sällskapen började använda eleganta formuleringar
i sina annonser för att kunna passera in i sin
salong genom dess välbevakade dörrar.
Det är intressant att se på sin stad med
denna historiska förförståelse. Jag tänker på

OKÄND FOTOGRAF/SKELLEFTEÅ MUSEUMS fotoARKIV

Marknad i Skellefteå 1869 i nuvarande Stadsparken som var torg och marknadsplats fram till 1888. Stadshuset till höger.

teaterns placering vid Bonnstan, Stadsbibliotekets placering öster om stadskärnan och
E4:an och musikskolans placering på Mullberget långt borta från stadens torg. Där
Stadshuset stod på 1800-talet finns i dag
stadshotellet där de breda lagren fortvarande
samlas för att roa sig. Man räknar fortfarande
musiklivet som en av de viktigare delarna i
stadens identitet.

Även att frackarna och glacéhandskarna i
dag har försvunnit från stadsbilden lades
grunden för Skellefteås stads- och kultur
identitet redan i mitten på 1800-talet.

Mer att läsa finns i Andersens Teaterspridningen till
Skellefteå 1852–1911 (2003).
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Östbergs teaterlokal från älvssidan.
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Umeås nyaste teater
A nder s B j örk m an

För lite drygt ett sekel sedan, i oktober 1907, öppnades portarna till
Umeås nya teater. Och fortfarande faktiskt den nyaste, om man med
”teater” avser lokal som särskilt anordnats för uppförande av talade
sceniska verk, för att uttrycka det en smula encyklopediskt.

Premiärpjäsen onsdagskvällen 23 oktober var
den franske dramatikern Eugène Scribes Ett
glas vatten som uppfördes av det Hultmanska sällskapet. Aftonen inleddes med att teaterdirektören själv, Axel Hultman, framförde
en monolog författad av en herr Sten Granlund.
Umebladets recensent var lyrisk över föreställningen, medan Västerbottens-Kuriren såg
sig nödgad att avstå från egentliga kommentarer då man inte fått några fribiljetter. Med
illa dold skadeglädje konstaterade man likväl
att ett femtiotal platser på övre parkett lär
ha varit obesatta.
Stadens teaterintresserade var nog i alla
fall mestadels nöjda. I närmare tjugo år hade
Umeå stått utan teaterhus. Fram till stadsbranden 1888 spelades teater i Thalias tempel som låg ungefär där Skolgatan i dag korsar Östra Kyrkogatan. I den dåvarande
stadens utkant således. Skälen bakom denna
perifera placering var brandrisken, som an-

sågs vara särskilt stor just beträffande teaterbyggnader. Emellertid låg Thalias tempel
inom 1888 års brandområde, och gick liksom
det mesta i staden, upp i rök.
Ett nytt teaterhus hade uppenbarligen, av
möjligen begripliga orsaker, inte högsta prioritet i återuppbyggnadsarbetet efter branden. I väntan på permanenta lokaler spelades
teater bland annat i läroverkets gymnastiksal.
Med Stora Hotellets tillkomst 1895 erbjöds möjligheter att ta emot och härbärgera
professionella teatersällskap. Dock upplevdes de lokaler hotellet kunde ställa till buds
för själva föreställningarna som otillräckliga.
Redan innan frågan om en ny teaterbyggnad fått mera konkret fäste, dök en sådan
upp i den revidering av den utvidgade stadsplanen som gjordes av stadsingenjören i
Stockholm, Otto Fröman. Dennes egentliga
uppdrag var att lösa mötet mellan stadens
rutnätsplan och den på diagonalen inkommande järnvägslinjen.
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I det förslag av Fröman som fastställdes
1898 finns plats för en teater angiven vid Östra
Esplanadens norra avslut, där Folkskoleseminariet byggdes lite drygt ett par decennier senare. Kanske var stadsingenjören inspirerad av
samma tankegångar om teatral brandfarlighet
som gällt vid placeringen av Thalias tempel.
Något otidsenligt var det nog i alla fall, att
förlägga en teater i stadens yttersta utkant. I
den borgerlighetens stad som gjorde sig alltmer gällande från mitten av 1800-talet placeras byggnader för det nya samhällets institutioner – skolor, järnvägsstationer, museer och
förstås teatrar – som väl synliga symboler i
stadens centrum.
Kostsamt teaterprojekt
Ett teaterbygge var dock ett kostsamt projekt.
Men vad staden själv inte förmådde, kunde en
av dess starka män vara den behjälplig med.
Bland tidens män med makt fanns ”kosmopoliten” och ”träpatronen” Egil UnanderScharin. Denne insåg en teaterbyggnads kulturella betydelse, också vid sidan av själva
dramatiken, och inledde strax efter sekelskiftet arbetet med att skaffa medel för uppbyggandet av en ny teater.
Ägaren till Stora Hotellet, Umeå sjömanshus, där Unander-Scharin hade ett icke obetydligt inflytande, ägde också de fortfarande
obebyggda tomterna mot älven i samma kvarter. Av rent affärsmässiga skäl, kan man förmoda, beslutades att här skulle den nya teatern
byggas.
Unander-Scharin hade redan några år tidigare engagerat stockholmsarkitekten Ragnar
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Östberg för sitt eget stadspalats vid Döbelns
park. Visserligen hade Östberg tillsammans
med en annan blivande arkitektonisk berömdhet, Carl Westman, strax efter stadsbranden verkat i Umeå hos stadsarkitekt F.O.
Lindström, men bekantskapen mellan Östberg och Unander-Scharin tycks ha varit av
senare datum. Förmodligen lärde de känna
varandra vid något den senares många besök
i Stockholm.
Mot resultatet av dessa herrars första förbindelse – Scharinska villan är fortfarande en
av Umeås arkitektoniska höjdpunkter – fanns
knappast något att invända. De goda relationerna var således etablerade och UnanderScharin såg till att det blev Ragnar Östberg
som fick rita den nya teatern.
Man omtalar ibland Östbergs insatser i
Umeå – vilka också innefattar Aschanska villan som tillkom samtidigt som teatern – som
”ungdomsverk”. Han var dock trettioåtta år
1904 då Unander-Scharins villa stod färdig,
och alltså närmare fyrtio vid tiden för teaterns tillkomst. Östbergs magnum opus,
Stadshuset i Stockholm, skulle förvisso inte
vara fullbordat förrän 1923, men arbetet
med detta storverk var inlett redan ett par år
in på det nya seklet. Så någon ungdom var
han nog inte, vare sig vad åren eller den arkitektoniska färdigheten anbelangar, när han
lämnade sina byggnadsmässiga spår i Umeå.
Förutom ett teaterhus ingick i Östbergs
uppdrag också en ”sommarpaviljong”. Paviljongen skulle ligga på terrassen rakt nedanför
Stora hotellets södra gavel, medan teatern
fick plats i vinkeln mellan Strandgatan och

tor ekholtz/VÄSTERBOT TENS MUSEUMS ARKIV

Östbergs teater gränsade till Stora hotellet och på tomten låg också en Sommarpaviljong.

Thulegatan. Vad paviljongen anbelangar
fanns det redan en sådan framför hotellet.
Möjligen tänkte man sig att denna skulle ersättas. Östbergs förslag innehöll en paviljongbyggnad ”i fjälldräkt” som emellertid
aldrig uppfördes. I stället flyttades den befintliga serveringspaviljongen så långt österut
som det var möjligt.
Ragnas Östbergs teaterbyggnad
Den nya teaterbyggnaden kommenterades
omsorgsfullt i stadens tidningar. Signaturen
”S.A.” i Umebladet visade över lag en välvillig

inställning medan VK:s recensent ”Petterqvist & C:o” inte var lika odelat positiv. Av
den senares text framgår att teaterbyggnaden av allmänheten ansågs vara ”synnerligen
ful”. Själv tyckte han att den hade kvaliteter
– vilka kom bäst till sin rätt på avstånd – från
andra sidan älven eller från bron. Betraktad
på riktigt nära håll framstod byggnaden dock
”långt ifrån skön”. En lustighet i sammanhanget är att tidningens sättare lämnat egna
kommentarer i ett par fotnoter till texten.
Bland annat skriver han: ”När vi skola visa
Teaterhuset för en främling böra vi alltså
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Ragnar Östbergs originalritningar finns i Västerbottens museums arkiv.
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promenera ut på Teg!” Vidare beskrev den
förslagne sättaren ventilationstrumman på
taket över scenhuset som en ”likkista”. Kanske är det rentav så att ”C:o” i signaturen avser sättaren.
Vara hur det vara vill med arbetsfördelningen bland tidningens medarbetare. Det
som för Petterqvist & C:o ”tycks verkligt fult”
var teaterns huvudentré. Men den, enligt anmälarens egen utsago, gravaste anmärkningen
är salongens litenhet. Drygt 400 platser räcker inte för den befolkningsökning som skribenten ansåg vara staden i antågande. För en
nutida betraktare verkar storleken snarare
vara ganska väl tilltagen.
Med facit i hand är det något helt annat i
kritiken som tar skruv. Recensenten påpekar
nämligen det från eldfarlighetssynpunkt synnerligen okloka i att bygga en så stor teater i
trä. Dessutom skriver han: ”Byggnaden har
för övrigt tack vare att byggnadsnämnden
blundat, uppförts i strid med byggnadsstadgan.” Om detta brott handlade om just valet
av material framgår inte, men verkar inte
otroligt.
Och visst är det märkvärdigt. Byggnader
av de dimensioner det här var fråga om uppfördes mycket sällan i annat än sten. Det ansågs ju också att just teaterbyggnader var särskilt brandfarliga. För övrigt torde de flesta
inblandade i projektet ha stadens eldfängda
historia i väl bevarat minne. Den konspiratoriskt lagde funderar förstås över ”träpatronen” Unander-Scharins inflytande över val av
byggnadsmaterial. Fast nåja, sitt eget hus lät
han uppföra i sten. Östbergs mångårige med-

arbetare norrmannen Andreas Bjercke som
utförde detaljritningarna i teaterprojektet
menade i alla fall att han aldrig skådat maken
till brandfarligt hus.
Förödande brand 1913
Så gick det som det gjorde också. I januari
1913 började det brinna i handlaren Wikströms fastighet vid Storgatan, alldeles norr
om teaterbyggnaden och skild från denna
endast av en smal brandgata. Elden spred sig
raskt till teatern. Brandbekämparna från
Norrlands Dragonregemente fick ägna sina
krafter åt att rädda hotellbyggnaden. Teatern
var bortom allt hopp.
I vilken utsträckning är detta något vi fortfarande har anledning att sörja? Att stadens
teaterliv miste sin scen är naturligtvis beklagligt. Och ganska märkligt att det fortfarande
inte byggts något riktigt teaterhus – vi bortser
helt frankt från ombyggda biografer och multifunktionella konferensanläggningar. Men
som arkitektoniskt inslag i stadsbilden var det
kanske inte något alldeles omistligt som gick
upp i rök den där vinterkvällen 1913.
”Teaterlada” är en benämning som man
stöter på ibland. Och av fotografier och ritningar att döma hade Östbergs teater i Umeå
ganska mycket av lada över sig. Förvisso inte
helt utan en viss elegans, med valmade mansardtak i två nivåer över scenrum och salong.
Återhållsam barock med detaljer av nationalromantiskt snitt.
Det egentliga problemet var förmodligen
byggnadens placering med långsidan som
huvudfront mot älven, vilket ger ett ganska

klunsigt och tillslutet intryck. Ytterligare understryks denna avvisande ointaglighet av
den mer än manshöga terrassmuren. Teatrar
gör sig nästan alltid bäst från den kortsida
som fungerar som entré. Intrycket av lada
förstärks naturligtvis av material och färgsättning – liggande rödmålad träpanel. Något
lyckades arkitekten motverka ladkaraktären
med den uppglasade serveringsdel som vetter mot älven, men riktigt räckte det inte.
Att placeringen blev som den vart var förmodligen betingat av initiativtagarnas tomt
innehav. Vilket förstås helt osökt för oss in på
vår egen tids ofta ogenomtänkta planer och
idéer för just den del av staden där teatern
låg. Om man då, i början av förra seklet verkligen och förutsättningslöst hade undersökt
var en teater bäst skulle komma till sin rätt,
såväl funktionellt som estetiskt, så hade den
knappast hamnat tvärställd uppe på muren i
kvarteret Heimdal. Och om man i början på
innevarande sekel lika förutsättningslöst funderar över var badhus och bibliotek bäst blir
placerade, så faller nog också den här gången
alternativet kajen.
Och minst lika osökt dyker parallellen
mellan den tidens träpatron och dagens fastig
hetsmagnat upp. Då engagerade UnanderScharin sin tids stjärnarkitekt för ett offentligt storprojekt, i dag kallar Krister Olsson in
ett helt gäng arkitektoniska storfräsare. Vilket
ju inte heller blev helt lyckat, åtminstone av
de ännu ej genomförda förslagen att döma.
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hembygdsföreningar och museer välkomna.
Program, projekt och initiativ är spännande
och viktigt för andra att ta del av. Skicka notiser
eller idéer för nästa nummer till redaktören
senast den 1 februari 2009.
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nära
notiser

Under denna rubrik är korta notiser från länets

Sågverket vid Baggböleforsarna med herrgården i fonden.

Bland Baggböle sågverks mäktiga män
Det var i den västra delen av Baggböle, nära grannbyn Kåddis, som det så kallade sågverkshemmanet
var beläget. Hemmanet låg intill älvbrinken och här skulle länets största sågverk uppföras. I november
1797 togs de första initiativen till sågverksanläggningen vid Baggböleforsen. Det var kommissionslantmätare Gabriel Håkansson i Kåddis som lämnade in en ansökan om etablering, men andra män kom att
förverkliga hans planer. Vid sekelskiftet 1800 anhöll kontinenthandlanden O. Tjärnström i Umeå om
privilegier för ett sågverk i forsen och tre år senare fanns en sågrörelse på platsen.
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Under 1800-talets första decennier kom ytterligare
ett antal ägare att driva verksamheten i Baggböle,
bland andra fänrik Johan Unander och handelsmannen Johan Vikner samt Erik Nyberg i Härnösand. År 1813 fick de rätt att flytta över privilegierna
från sågarna i Norrfors och Pengfors och tre år senare hade man utökat verksamheten vid sågen i Baggböle till totalt fyra sågramar.
Under åren 1838–40 förvärvade Göteborgsfirman James Dickson & Co sågrättigheten vid Baggböle. Efter familjen Dicksons övertagande utbyggdes och moderniserades anläggningen och 1862
hade sågverket sexton sågramar och dessutom två
hyvelmaskiner. Man hade även installerat sammanlagt tolv vattenturbiner i stället för de tidigare vattenhjulen.
I Holmsund, där bolaget hade en lastageplats,
stod ett nytt ångdrivet sågverk klart år 1885. Man
hade planerat att därmed flytta över all verksamhet
till den nya anläggningen vid älvmynningen, men
först i slutet av 1880-talet lades sågrörelsen i Baggböle ned för gott. Bolagets verksamhet i Holmsund
fortsatte fram till sommaren 1896, då familjen Dickson sålde alla anläggningar och skogar i Väster
botten.
Dickson & Co’s drygt 50-åriga verksamhetspe
riod i länet var därmed avslutad, men begreppet
”baggböleri”, att utan tillstånd avverka kronans skogar för att skaffa fram timmer till sågverket, lever
kvar än idag. Dessa avverkningsmetoder gav upphov till utdragna rättsprocesser och beskrevs även i
lokal- och rikspress.
Men vilka var de män som på plats drev verksamheten och vars agerande gav upphov till sådan uppmärksamhet?
De som i första hand beskrivs i denna artikel är
bolagets förvaltare vid Baggbölesågen och några
av de människor som arbetade nära dessa män. För-

valtaren hade två inspektorer till sin hjälp, den ene
stationerad i Baggböle, den andre i Lycksele. Dessutom fanns en inspektor i Holmsund, som rapporterade direkt till bolagsledningen i Göteborg.
Mitt syfte är att beskriva något om människorna i
sågverkssamhället och skildra de miljöer man levde
och verkade i. Mina viktigaste källor har varit kyrkböcker, några bouppteckningar och 1870- till 1900-
talens folkräkningar. Ett par bandade intervjuer samt
porträtt ur ett gammalt fotoalbum, tidigare inte pub
licerade, kompletterar arkivhandlingarna.
De rättsprocesser som bolaget var indraget i behandlas endast summariskt. För en mer ingående
beskrivning av dessa händelser hänvisas till en utförlig källförteckning i min ägo.

Ett sågverk utvecklas till industriföretag
Strax efter det att Dickson & Co tagit över sågverket
inleddes en intensiv uppbyggnads- och moderniseringsperiod. Det var viktigt för de nya ägarna att
snabbt få ett modernt såghus på plats. Den gamla
byggnaden revs och en ny såg, byggd i tre våningar,
stod snart färdig vid Baggböleforsen.
I början av 1850-talet hade man två såghus i drift
och produktionen sköt i höjden. År 1851 hade verksamheten nått en sådan omfattning att man nu producerade cirka sex gånger mer än ett genomsnittligt sågverk i Övre Norrland.
För att klara den ökade försågningen hade man
lagt upp stora timmermagasin med avgränsande
bommar och träkistor mot forsen. En träränna, i det
närmaste en kilometer lång, förde det sågade virket
förbi forsarna ner mot Klockarböle där vattnet var
lugnare. Restprodukter från virkesförsågningen förbrändes i en stor brännugn vars höga skorsten på
långt håll skvallrade om var den nya industrianläggningen var belägen. Något uppströms den övre av de
båda såghusen fanns en smedja, ett kolhus samt ma-
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terialbodar och närmast sågen ett uppropshus. Här
samlades arbetarna varje morgon för att förmännen skulle kunna ”räkna in” dagens arbetsstyrka.
Lokalen användes även när arbetarnas löner betalades ut.
Arbetet var koncentrerat till sommarhalvåret
med arbetspass på upp till tolv timmar per dag. De
flesta ingick i den arbetsstyrka som hade sina huvudsakliga uppgifter i eller intill de båda såghusen,
men ett mindre arbetslag om cirka femton man var
sysselsatta nere vid Klockarböle. Här tog man emot
den plank som den vattenfyllda trärännan förde ner
från sågverksområdet. Männen samlade ihop och
staplade det sågade virket på specialbyggda flottar
med vilka man sedan fraktade plank och bräder de
två milen ner till Holmsund.
I en bandad intervju från 1963 berättar Otto
Wretling hur han som pojke såg de märkliga farkosterna på älven, inte långt från den då relativt nyuppförda bron. Wretling, som var 87 år vid inspelningstillfället, berättar att: ”… det kom en färgklick
med vackert gult” utför älven. Det var sågade varor
från Baggböle, plankor och bräder hopfogade till
rektangulära farkoster. På var och en av dessa ”håpar”, som de kallades, fanns två män som manövrerade flottarna så att de kunde passera in mellan
bropelarna. ”Det var ju spännande”, säger Wretling.
För att klara detta använde sig en av männen på
flotten av en lång, kraftig planka fästad i en klyka.
Plankan kunde vickas fram och tillbaka och alltså
fungera som ett roder.
Otto Wretling kommer inte ihåg hur ofta dessa
”mycket vackra färgklickar” dök upp på älven under
somrarna, men de ”upphörde så småningom och
se’n kom det bara timmer”.
Att tvingas flotta plankorna ner till kusten innebar problem. Det sågade viket missfärgades, kvalitén sjönk och värdet minskade. Att skura plankorna
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före stapling hjälpte inte. Först sedan försågningen
flyttats ner till den ångdrivna anläggningen i Holmsund var problemet ur världen.

Sågverksarbetare med familjer
Enligt lektor Oskar Högstadius’ beskrivning, publicerad 1879, omfattade sågverksanläggningen 250
personer. Denna siffra inkluderade sannolikt även
den personal som arbetade på lastageplatsen i
Holmsund. Än fler skulle emellertid komma att engageras. Den folkräkning som genomfördes 1880
visar att det fanns 273 personer boende inom sågverksområdet i Baggböle. Av dessa var 50 personer
registrerade som ”arbetare”, de allra flesta bönder
rekryterade från närbelägna byar. Många män hade
hustru och tre eller fyra barn, vilket förklarar den
höga totalsumman.
Arbetarnas bostäder var samlade i två rader under älvsnipan, helt nära sågdammen. Här fanns tre
tvåvåningshus samt ett mindre hus i ett plan. Dessutom hade man uppfört tre tvåvåningshus mellan
landsvägen och herrgården samt ytterligare en arbetarbostad i samma storlek nere vid Klockarböle.
Bostäderna nere vid sågdammen var de äldsta
och här fick varje familj nöja sig med ett rum. Det
var endast de barnrika familjerna som erbjöds tvårumslägenheter. Per Danielsson och hans Anna Stina
samt Johan Persson med hustru Anna Karolina hade
sju barn i sina respektive familjer, vilket innebar att
de troligen tilldelats tvårumslägenheter. Arbetaren
Johan Bodin däremot hade med sin hustru Johanna
Fredrika Allard, soldatdotter från Brännland, endast
ett barn och fick därför sannolikt nöja sig med ett
rum i någon av arbetarbostäderna.
Varje vår hotades byggnaderna nere vid älven av
vårfloden och de familjer som bodde på nedre botten drabbades. Sommaren 1869 stod vattnet två fot
över golvet i arbetarbostäderna och familjerna
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tvingades flytta ut. Även försommaren 1863 hade
golvplankor förstörts av vattenmassorna.
Alla som bodde inom sågverksområdet hade
möjlighet att handla varor i en bolagshandel. Under
1870-talet var en äldre bokhållare ansvarig, men ett
decennium senare fick bodförestånderskan Lovisa
Kristina Eriksdotter, en 40-årig kvinna som bodde i
Baggböle by, sköta handeln. Varorna införskaffades
av bolagsledningen och här kunde man köpa allt
från ” … kabeljohögar väl instuckna mellan oljetunnor, snuskaggar och sirapsfat [till] kättingar och
båtshakeknippen”.
Redan under 1850-talet kunde arbetarna köpa öl
i byn. Det var prästdottern Fredrika Linder som hade
ölförsäljning för Baijerska Öl Bryggeriet. Fredrika
Linder hade öppnat skola för sågverkets barn 1854,
men den lön som detta inbringade var knapp. Hon
hade nyligen blivit änka och med tre små barn att
försörja behövde hon dryga ut sina inkomster. Ölutskänkningen, troligen med lokal i den linderska gården i byn, gav extra inkomster till familjen.
Starkare varor hade man officiellt endast tillgång
till via förvaltarfruns medicinförråd. Med det gröna
”skrapet” från ostarna i ostlagret tillverkades potkesbrännvin som förvaltarfru Öhlén förvarade bland
sina medikamenter.

Per Wilhelm Öhlén (f. 1825) var förvaltare i Baggböle från
1868 fram till sin död 1889.

En förvaltarfru i bolagets tjänst
Under de år som firma Dickson & Co drev sågverksanläggningen i Baggböle, 1840–96, kom fyra olika
förvaltare att ansvara för verksamheten: Svedmark,
Nelzon samt två generationer Öhlén. Under J.M.
Svedmark, men framförallt under Ludvig Nelzons
förvaltarskap, var sågverksbolaget inblandat i omfattande rättsprocesser, en tung och osäker tid för
samtliga. Till detta återkommer jag längre fram.
När P.W. Öhlén år 1868 övertog ansvaret som
den tredje platschefen i Baggböle hade man ridit ut

stormen. Många samverkande faktorer bidrog nu
till en ljusare framtidstro. Avvittringen, det vill säga
statliga förrättningar i norra Sverige som syftade till
att fastställa markägarförhållanden, var i det närmaste slutförd. Därmed hade ägandeförhållandena
inom länets skogsbestånd blivit tydligare, något
som underlättade ett lagligt förfarande vid skogsavverkning och försäljning. När så det Dicksonska
bolaget även klarat den stora strejken i Sundsvall
1879, såg man framtiden an med tillförsikt.
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Den framgångsrika och uppgående trenden under 1870- och 80-talen innebar mycket arbete även
hemma på herrgården. Fru Öhlén, herrgårdsfrun
som hon kallades, hade en hel stab med anställda
för att klara alla sysslor. Utöver familjen Öhlén – makarna och deras tre barn – omfattade hushållet tre
pigor, en skollärarinna, en bokhållare och en hushållerska. Dessutom fanns en trädgårdsmästare, en
rättare och en skjutspojke som ofta hade ärenden
till den vackra huvudbyggnaden inom sågverks
området.
Karl Johansson, som var skjutspojke under gamle
förvaltare Öhléns tid, hade genom sina arbetsuppgifter viss insyn i verksamheten i och kring herrgården. Enligt vad Johansson berättat var det hushållerskan, eller ”husmamsell som han kallade henne,
som ”skötte om tjänarna” – drängarna och pigorna
– och alla tillfälligt anställda. Det var vanligt att man
kallade in extra arbetskraft i form av daglönare som
bakade eller sopade och höll rent. Andra passade
upp kring stallar och ladugård. Husmamsell hade
hand om alla nycklar och höll uppsikt över visthusbodar, källare och brännvinskuttingar. Hon hade alltid en ekkagge innanför köksdörren fylld med
brännvin. Det fanns en mässingskran på kaggen
och intill hängde en förtennad kopparskopa, och
”nåde den som skruvade på kranen utan hennes
tillstånd”. Men hade han som skjutspojke stått och
väntat utanför ”landshövdingens” och klockan hade
hunnit bli långt över midnatt, även om de lovat att
de skulle komma klockan tio, då kunde tonen vara
en annan. Efter all väntan kändes det som om han
höll på frysa ihjäl, och ”då kunne´ he hända att husmamsell sa: kom in ska Johansson få sig en liten värmare innanför rocken”.
Som skjutspojke på herrgården hade Johansson
fullt upp. Det var ”mycket körningar” framförallt under sommarhalvåret. ”Dels var det körslor för indu-

Ludvig Nelzon (f. 1820), förvaltare åren 1847–68. På bilden,
som sannolikt är tagen 1865, har Nelzon nyligen blivit
änkeman.

strin och dels var det förfärligt mycket hämtningar
utav folk nere i staín och där var herrar från kontoret
som skulle åka ärenden ner till staín och ibland ner
till Holmsund”.
Förvaltarfrun var, uppgav Johansson, fullt sysselsatt med ”att ta emot främmande och kommendera”. Fru Öhlén hade själv berättat att efter många år
på herrgården var det endast en dag som de inte
hade haft gäster. Annars var det hela tiden främ-

mande människor på besök. Det kom hela sällskap
från Göteborg och från utlandet, vanligen England
och Frankrike. Gästerna skulle ha någonstans att bo
och de skulle förplägas med god mat och dryck. Ibland ordnades även med speciella uppvaktningar.
Andra tillfällen, när väntade gäster sannolikt
krävde dagar av förberedelser, var vid ägarnas – någon i familjen Dicksons – inspektionsresor. Inspektionen på sågverket brukade ta två dagar i anspråk,
intensiva och arbetsamma dagar för såväl anställda
på sågen som för förvaltarfrun och hennes stab.
Även de båda skogsinspektorerna kallades att närvara för att, i likhet med övriga, redogöra för sitt arbete.
Att ständigt ha gäster krävde planering och kontinuerliga förberedelser under årets alla månader.
Så hade exempelvis inspektor Carl Svedmark, stationerad i Lycksele, i uppgift att förmedla lokala
specialvaror från lappmarken till bolagskontoret i
Baggböle. Det var bland annat smör, fisk och skogsfågel som transporterades ner till herrgården. Dessutom reste förvaltare P.W. Öhlén själv regelbundet
till Lycksele höstmarknad och förde skinn och ytterligare skogsfågel, vanligen ripa, tjäder och orre,
med sig hem till gården.
Förråd och visthusbodar fylldes. Gårdens ordinarie djurbesättning gav ytterligare råvaror för de stora tillställningarna. Här fanns även ett tioårigt lager
av ost som förvarades i en källare av ”väl huggen
granit”, ost vars gröna ärgavskrap användes för att –
som tidigare nämnts – göra potkesbrännvin. Dessutom hade man flera trädgårdar, varav en köksträdgård, som gav bär, grönsaker och rotfrukter.
Sågverksledningens umgänge och kontaktnät
var stort och inför julen var det viktigt att komma
ihåg alla med gåvor och presenter. I god tid före
helgdagarna tillverkade en äldre snickare på gården
speciella kantiner. Skjutspojken berättade att snicka-

ren ” … zinka-ihop snygga lådor utav hyvlat virke
med gångjärn och lock och dom där stuvades då med
brödsorter och med syltor och korvar … smockfullt!”
Dessa julgåvor körde skjutspojken och hans medhjälpare ”ut till olika adresser i staín. Det var bankdirektörer, och det var officerare och det var landshövdingens och det var åt alla möjliga håll … som fick
julklappar ifrån Dicksons”.

Rättsprocesser och oegentligheter
Förvaltare Öhlén hade under sin tid platsansvar för
ett stabilt företag som kom att bli en av de största industrianläggningarna i Norrland. När P.W. Öhlén gick
ur tiden 1889 övertog äldste sonen Johan ansvaret.
Verksamheten, alltjämt framgångsrik och välmående, hade då flyttat till Holmsund.
Men när drevs då rättsprocesserna och i vilket
sammanhang myntades begreppet ”baggböleri”?
Blickar man tillbaka finner man att det var framförallt under åren 1843 till 1868, under den period J.M.
Svedmark och Ludvig Nelzon var förvaltare i Baggböle, som oegentligheter och två stora rättsprocesser skakade bolaget.
Johan Mathias Svedmark var firma Dickson & Co’s
förste förvaltare i Baggböle. Han var född i Göteborg, men utbildade sig till bokhållare vid Matfors
sågverksanläggning – ägd av familjen Dickson – i
Tuna socken i Västernorrlands län. Hösten 1842 flyttade Svedmark med familj till Baggböle. Herrgården, den vackra förvaltarbostaden på älvbrinken
ovanför sågverksanläggningen, stod färdig 1846,
men året därpå avled Svedmark. Mitt under förhandlingar med Lövö-bönderna om lastageplatsen i
Holmsund hade Svedmark drabbats av kallbrand i
ena benet, vilket ändade hans liv. Sonen Carl Otto
gick i faderns fotspår och blev, efter några år som
bokhållare i Baggböle, inspektor. Carl Otto stationerades i Lycksele.
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Den första stora rättsprocessen drog igång redan 1843, alltså året efter Svedmarks tillträde, med
rättegångar i Lycksele och Degerfors tingslag. Det
hela blev en segsliten historia och målen avslutades
inte förrän vårvintern 1846. Under förhandlingarnas
sista månader vittnade ett hundratal skogsbönder
från Degerfors och Lycksele om att de huggit kronotimmer utan tillstånd. Domstolarna fällde sågverksägarna att betala höga skadestånd, men då ägarna
dömts på indicier hade de möjlighet att gå ed på sin
oskuld. Och brukspatron Dickson svor sig fri.
Samma år som J.M. Svedmark avled tillsattes den
då 27-årige Ludvig Nelzon som Baggböle sågverks
andre förvaltare. Nelzon, som var född och uppvuxen i Sundsvall, hade som 17-åring flyttat till Matfors
sågverk, där även han fick sin utbildning. Vid 24 års
ålder tituleras Nelzon 1:e bokhållare och återfinns
bland övriga bokhållare i Baggböle. Tre år senare är
han alltså platschef för hela anläggningen.
När Nelzon tar över ansvaret bor Svedmarks änka
och barn kvar på gården. Då Nelzon är ungkarl och
ännu på många år inte skulle komma att bilda familj
så är det möjligt att den tidigare förvaltarfrun fick
behålla sina uppgifter och förpliktelser knutna till
skötseln av herrgården. Den unge Nelzon hade troligen fullt upp med sitt chefskap.
I mars år 1855 ingår Nelzon äktenskap med dottern till lantmätare J.G. Håkansson i Kåddis. Barnen
kommer tätt och efter sju års äktenskap har makarna Nelzon fem barn. Den yngste pojken blir bara ett
och ett halvt år, men när denne dör har dottern Signe kommit till världen. År 1861 flyttar Svedmarks
änka och tre år senare, i november 1864, blir förvaltare Nelzon änkeman. Hustrun avlider på grund av
sockersjuka endast 37 år gammal.
Under sina drygt tjugo år som förvaltare vid sågverket utvecklar Nelzon ett ledarskap som beskrivits som både hårdhänt och framgångsrikt. Under

Inspektor C.W. Bergström (f. 1820), här i 45-årsåldern.

hans förvaltarskap förfinas och renodlas metoderna för åtkomst av timmer, men i den stora och avslutande rättsprocessen åren 1867–68 skulle dessa
metoder definitivt komma att anses som olagliga.
Rättegången i Lycksele tingshus mellan Kronan och
Dicksons intressen handlade endast om 117 stockar, men kom att symbolisera bolagets arbetsmetoder i stort. Det var nu som riks- och lokaltidningar i
sina referat från rättssalen myntade begreppet
”baggböleri”.

Efter rättegången avskedas Nelzon. Han var enligt
Oscar Dickson i alltför hög grad förknippad med de tidigare avverknings- och arbetsmetoderna och tvingades lämna sin befattning. ”Dryckenskap och förkärlek för gammal surdeg” uppgavs som skäl för hans
avsked, men att offra sågverkets platschef var sannolikt även ett sätt för ägarna att blidka opinionen.
Under loppet av några år i mitten av 1860-talet
hade Nelzon alltså förlorat både sin hustru och sitt
arbete. I slutet av november 1868 flyttar Nelzon och
barnen till ”Westerteg” i Umeå stad där han tillbringar
sina sista år. När Ludvig Nelzon i september år 1875 –
55 år gammal – avlider, lämnar han fyra omyndiga
barn efter sig. Kyrkoherde G.O. Håkansson i Skön och
stadsläkaren Carl Håkansson i Piteå, barnens morbröder, förordnades som förmyndare, men stadsläkare
Håkansson frånsade sig uppdraget. Genom att anlita fröken Carolina Håkansson i Kåddis som ombud,
en 56-årig kvinna och den äldsta av barnens tre
mostrar, ansåg kyrkoherde Håkansson emellertid
att han kunde bevaka sina myndlingars rätt. Enligt
bouppteckningen hade fröken Aurora Håkansson,
den näst äldsta bland barnens mostrar, vistats en
längre tid i den nu avlidne bruksförvaltare Nelzons
hus, och troligen var det framförallt hon som i praktiken hade bistått Nelzon.
Fem år efter faderns död är äldste sonen Ludvig
Johan bokhållare och bor i Kåddis. Edvard Emanuel,
den näst äldste, studerar och bor tillsammans med
sina båda yngre systrar Bertha Eufrosyna och Signe
Maria Helena i kvarteret Kastor strax öster om kyrktorget i Umeå stad.

Inspektor Bergström, en taktisk överlevare
Inspektor C.W. Bergström hann uppleva alla fyra förvaltarna under sitt långa yrkesliv på sågverket i
Baggböle. Han uppnådde emellertid aldrig själv den
positionen. Man kan undra varför? Familjen Dickson

rekryterade sina högsta chefer utifrån och möjligen
var det därför som den lokalt förankrade Bergström
aldrig fick chansen.
Bergströms far Johan Petter hade varit inspektor
på sågverket i Baggböle under den förre ägaren på
1830-talet. Detta var under en period då familjen
Bergström var bosatt i Kåddis. Dessförinnan hade
fadern varit bruksinspektor på Olofsfors Bruk i Nordmaling. År 1834 köpte Johan Petter Bergström och
hans maka en gård i Brännland. I deras äktenskap
hade då fötts tretton barn och Carl Wilhelm, född i
maj 1820, var nummer sex i den stora syskonskaran.
Elva av barnen nådde vuxen ålder.
Sommaren 1839 avled fadern och tre år senare
anställdes C.W. Bergström, endast 22 år gammal,
vid sågen i Baggböle. Samma år övertar han föräldrahemmet i Brännland. När Bergström så bildar
egen familj bosätter han sig emellertid i Baggböle.
Först år 1878 finner man honom och familjen åter
skrivna i Brännland.
Även om C.W. Bergström inte bodde permanent
på sin gård så försökte han på olika sätt förbättra
och utveckla den. År 1851 lät han uppföra en herrgårdsbyggnad, som stilmässigt påminner om den
då relativt nyuppförda herrgården i Baggböle. Året
därpå ansöker Bergström hos Hushållningssällskapet om att få inrätta en lantbruksskola på sitt hemman, men han får inget positivt besked. Några år senare finns nya ekonomibyggnader, en långloge
med dubbelhässja och en ladugård på gården, men
det blir ingen utbildningsenhet i Brännland. Skolan
förläggs till annan ort.
Troligen krävde arbetet vid sågverksanläggningen, framförallt under uppbyggnadsskedet, fullt engagemang av samtliga anställda. C.W. Bergström
fick ansvar för att skaffa fram timmer ur Degerfors
skogar och redan sommaren 1842 besökte han
skogsbönder inom området och gjorde upp om
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fällning. Senare samma höst utfördes arbetet tillsammans med Svedmark, som då anlänt till Baggböle. Bönderna hade – enligt vad som framkom
under rättsprocessen – känt sig väl kompenserade,
och under våren 1843 reste Bergström runt och
lämnade de ersättningar man kommit överens om.
Troligen gjordes då även överenskommelser om ytterligare avverkningar.
Så fortlöpte verksamheten och en ny förvaltare i
Baggböle tillträdde, jämngammal med Bergström
själv. Sannolikt var det under Nelzons tid som arbetsformerna tillspetsades och tonen hårdnade.
Enligt skogschef B. Ternstedt hade de inspektorer
som agerade timmeruppköpare under denna period ett ”robust sätt att uppträda, något [som var]
nytt och skrämmande”.
När så den stora rättsprocessen åren 1867–68 inleddes, intog Bergström en avvaktande hållning.
Författaren Gunnar Balgård, som analyserat en
mängd källmaterial i ämnet, menar att Bergström
intog en låg profil och ”hänvisade konsekvent till
andra bolagsmän”. Under ett skede av förhandlingarna höll det emellertid på att gå illa. Fem undertecknade bekännelser från bönder i Björksele, Vormsele och Siksele hade publicerats, bekännelser i
vilka bönderna intygade att de under många år fått
pengar av Baggböles inspektor C.W. Bergström för
att tjuvhugga timmer i sina hemtrakter. Detta fick
Oscar Dickson i bolagsledningen att agera. Bergström tvingades dementera och lyckades även förmå bönderna att ändra sina uppgifter.
De uppgifter som Karl Johansson, skjutspojke på
sågverket under mitten av 1870-talet, lämnat om
den inspektor som reste upp efter älvdalarna i Degerfors socken, ger ytterligare pusselbitar till bilden
av Bergström. Förvaltare P.W. Öhlén var nu platsansvarig i Baggböle och arbetsvillkoren annorlunda.
Bolaget kunde skriva 50-åriga kontrakt för avverk-
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ningsrätten i de områden där avvittring var genomförd, och så var fallet i bland annat Degerfors.
På senhösten – berättade Johansson – när den
första riktiga snön hade kommit och det hade frusit
till på älvar och sjöar, då skulle inspektorn iväg. När
det var dags hjälpte skjutspojken till att bära ut
brännvinskuttingen i släden och ”en hel massa vinflaskor och porter”. Bland slädens fällar hade inspektorn ”lagt in gitarren och bibeln och Sions toner och
postilla”. Så bar det iväg ”och då hade han med sig
färdigskrivna kontrakt”. Enligt skjutspojken kunde inspektorn ”ta folket på rätt sätt”, han kunde ”förställ’
sig”. Han hade förberett sina besök och bland annat
hört sig för hos grannarna för att få en uppfattning
om de familjer han planerade att besöka. Var de religiösa ”då började han [inspektorn] att tala om synden och då kom ju gitarren fram”. Här blev det inte
aktuellt att bjuda på brännvin, men då ”fanns det
nattvardsvin att tillgå … och så hade han till sist en
underskrift på kontraktet. Så höll han på år efter år”.
Det var sannolikt under denna period som begreppet ”baggböleri” fick ytterligare en innebörd
nämligen: ”ohederliga metoder för att köpa in timmer och fastigheter från bönderna”.
Man kan förmoda att Bergström, sedan han och
hustrun i slutet av 1870-talet permanent bosatt sig
på gården i Brännland, trappade ner på arbetet och
lade mer tid på den egna gårdens skötsel. Barnen var
nu utflugna, men två av Bergströms systrar samt en
brorsdotter var skrivna på gården. Efter endast fyra
års äktenskap blev makarna Bergströms dotter Alma
Maria Olivia änka efter löjtnanten Lindahl. Denne
hade ”afhändat sig sjelf lifvet med ett revolverskott
emot högra tinningen å Gumboda Hed”. Dottern
återfinns därefter med föräldrar och övriga släktingar på hemgården.
Under 1880-talet hade Bergström – nu även ålderman i byn – två drängar och tre pigor i tjänst. I de-

ras sysslor ingick bland annat det merarbete som en
Algauer-tjur, inköpt av Hushållningssällskapet och
placerad på Bergströms gård, innebar. Byns bönder
hade under denna period ett 80-tal kor och en
språngavgift om 50 öre per ko utbetalades. Bergström var även engagerad i byns Mejeri Aktie Bolag,
som uppfördes och utrustades i början av samma
decennium. Men den utbildning som Bergström så
hett eftertraktade för sin gård kom aldrig att genomföras under hans tid. Först efter 1918 – och då i
ytterst begränsad skala – anordnade Hushållningssällskapet två kurser per år i Brännland för utbildning av ladugårdssköterskor. Varje kurs varade i tre
månader. Kursverksamheten upphörde år 1929 och
när ladugårdsbyggnaden eldhärjades 1951 såldes
avelsbesättningen. Oscar Åströms son, som startat
tillverkning av frontlastare, förvandlade nu gårdens
tidigare ekonomibyggnader till mekanisk verkstad.

Avslutning
De människor och miljöer som beskrivits ingick i ett
sågverkssamhälle som fanns mitt bland bondhemman och soldatroten på den västerbottniska landsbygden i mitten och slutet av 1800-talet. Plank och
staket bildade gräns mot omgivande bondbyar och
fick hela anläggningen att likna ”ett väl befästat läger”.
Samhället hade, i likhet med en militär garnison,
det mesta som dess innevånare kunde behöva. Utöver affär och apotek fanns en skjutsstation med fyra
hästar för sågverksledningens och gästernas transporter. Arbetarbarnen vid sågverket hade eget skolhus inom området och de unga bokhållarna fick utbildning i den kontorsavdelning som var inrymd i
herrgårdens västra flygel. Förvaltaren och inspektorn, med sina respektive familjer, bodde i herrgården och den intilliggande flygelbyggnaden, medan
arbetarna hade sina bostäder intill byavägen och

nere vid älven. Bostadshusens placering speglade
med all tydlighet tidens klassamhälle.
Under den 56-åriga sågverksepoken i Baggböle
hade bolagets förvaltare och inspektorer visat att
de hörde hemma bland den övriga samhällseliten.
Det sociala kontaktnätet och familjernas umgänge
bestod av bankmän, officerare, präster och läkare. I
denna krets återfinner vi även många i den generation som sågverksepokens ledande män lämnade
efter sig. Förvaltare Nelzons yngsta dotter Signe,
som var gift två gånger, kom att äkta läkare och
hennes bror Edvard Emanuel utbildade sig inom
samma yrke. På 1890-talet är han medicine kandidat. Två av inspektor Bergströms döttrar blev officersfruar, medan Svedmarks och Öhléns söner –
som tidigare beskrivits – fick ledande befattningar
inom sågverket.
Efter aktiv tjänstgöring bosatte sig flera av de tidigare cheferna och/eller deras familjemedlemmar
på Teg. James Dickson & Co ägde en jordbruksfastighet på ”Österteg” där J.M. Svedmarks änka bodde några år under 1860-talet, medan Ludvig Nelzon och C.W. Bergström återfinns på ”Westerteg”
(nr 4 respektive nr 6), tomtmark tidigare ägd av
Norrfors sågverk och vicekonsul Glas.
Men hur gick det då för den personal som fanns
kvar på sågverket i Baggböle efter flytten till Holmsund och familjen Dicksons försäljning 1896? Bland
verkets alla anställda får några exemplifiera dessa
människors senare öden.
Vid sekelskiftet var Nils Olofsson, rättare sedan
början av 1880-talet, alltjämt ansvarig för djurbesättningen i ladugården och den drygt 60-årige Johannes Stålberg, som hade anställts som arbetare
tre decennier tidigare, var nu trädgårdsmästare. Ytterligare en av de tidigare arbetarna hade avancerat,
nämligen Gustav Anton Persson. Persson var nu förman. Med andra hade tiden emellertid farit illa. Den
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tidigare hushållerskan, husmamsell Häggqvist, bodde ännu 1890 kvar på sågverket men är antecknad
som sinnesrubbad.
Ett år efter försäljningen till Svartviks Trävaru AB
övertogs anläggningen av konsul Egil UnanderScharin. Denne planerade ett träsliperi vid Baggböleforsen, men något sådant kom inte att uppföras.
År 1900 såldes sågverket vidare och Holmsundsbolaget övertog anläggningen. Även de hade planer
på ett träsliperi. Samtidigt nyanställdes befallningsmannen Johan August Lindahl som platschef i
Baggböle.
Inte heller Holmsundsbolaget förverkligade
emellertid sina planer. Vattenkraften togs i stället
tillvara genom att bolaget 1916 anlade Baggböle
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kraftverk och under 1930-talet användes herrgården
som bostad för verkets personal. Kraftverket såldes
1947 till Umeå stad och lades ner 1958. Herrgården,
som alltjämt finns kvar, stod tom åren 1959–68, då
SCA donerade den till Umeå Missionsförsamling.
Samtidigt med donationen byggnadsminnesförklarades herrgården.
Idag – 40 år senare – planerar en ny ägare att
återuppföra stora delar av den gamla sågverksanläggningen.
SI V R E H N

För en utförlig källförteckning hänvisas till författaren,
<siv.rehn@telia.com>

Försäkring av lösegendom/maskinerier
Lösegendom försäkras i intervall om 5 basbelopp, som 2008
betingar ett försäkringsbelopp om 205 000 kr. Detta är ett
förstariskbelopp vilket innebär att skadeersättningen är
maximerad till valt försäkringsbelopp. Premien är 425 kr per
5 basbelopp.
Egendom av antikvariskt, kulturhistoriskt och konstnärligt värde skall vara särskilt dokumenterad (foto/video) och
upptagen på särskild inventarieförteckning. Det är inte innehavet som skall bevisas utan föremålets kvalitet/ekonomiska
värde.
Föremålens affektionsvärde, personliga och känslomässiga värde, ersätts inte.

Vid en skada återställs egendomen genom reparation
eller anskaffande av föremål av samma eller lika ändamålsenigt slag för samma ändamål.
Återställs inte skadat föremål inom två år värderas skadan till skillnaden mellan föremålets dagsvärde omedelbart före och omedelbart efter skadan.
Eftersom föremålens värde förändras över tiden är det
viktigt att med jämna mellanrum fundera över vilket värde
de försäkrade föremålen betingar.
Detta är en förenklad sammanfattning, det är de kompletta villkoren som ligger till grund för skadereglering. De
beställs från Hembygdsförsäkringen.

Hembygdsförsäkringen, Box 25, 432 03 TRÄSLÖVSLÄGE. Tfn 0200-22 00 55 <hembygdsforsakringen@hembygd.se>

Hembygdsfonden
Det är dags att söka stipendium ur Västerbottens hembygdsfond för utdelning år 2009.
Stipendier delas ut efter ansökan till hembygdsfrämjande verksamhet såsom bok- och broschyrutgivning, utställningsverksamhet och därmed jämförbar verksamhet, arkivforskning och fältarbete, inventeringsarbete, studiresor
med mera.
Ansökan ska, för att kunna behandlas av Västerbottens
läns hembygdsförbund, dessförinnan vara behandlad av
en hembygdsförening som är ansluten till länsförbundet.

Ett yttrande från föreningen måste närslutas ansökan. Styrelsen för hembygdsförbundet utser en eller flera stipendiemottagare, och utdelning sker normalt vid förbundets
årsstämma som äger rum i maj.
Ansökan insändes senast 1 april 2009 till Västerbottens
läns hembygdsförbund, Box 3183, 903 04 UMEÅ.
För närmare upplysningar kontakta hembygdsantikvarie
Anders Karlsson, Tfn 090-17 18 16
<anders.karlsson@vbm.se>
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KUNGL. BIBLIOTEKET

Georg Biurmans ”WägeCharta öfwer Finland
och Norrland” visar kustlandsvägens sträckning
längs Bottniska viken; en vanlig rutt för de tidiga
Norrlandsresenärerna. Ur Vägvisare til och ifrån
alla städer och namnkunniga orter uti Svea- och
Götariken samt stor-förstendömet Finland (1743).

I nästa nummer
År 2009 firas två hundra år av fred i Sverige. Eftersom de senaste slagen på svensk
mark ägde rum i Västerbotten kommer detta att uppmärksammas på många
olika sätt under hela året. Redaktionen vill försöka skildra hur krigshändelserna
påverkade länets invånare och också vad som hände när den naturliga kontakten
österut bröts i och med att Sverige förlorade Finland.
”I skuggan av 1809” kommer ut fram på vårvintern.
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Västerbotten handlar denna gång om länets blomstrande teaterliv. Riksteatern

okänd fotograf

I detta nummer …

Redigeras vid Västerbottens museum
i samarbete med Skellefteå museum.

firar 75 år i år och det gör också länets första teaterförening i Skellefteå, tätt följt

Chefredaktör & ansvarig utgivare
Ola Kellgren, 090-17 18 02

av teaterföreningen i Umeå som kom igång i april 1934.
I dag finns nitton teaterföreningar i Västerbotten. De har fått länet att växa till

Grafisk form
Kikki Lundberg

landets teatertätaste med ca 550 föreställningar och nästan 80 000 teaterbesök

I N N E H Å LL

fördelat på 260 000 invånare. Det är så mycket som en åttondel av publiksiffran

Prenumeration och distribution
Receptionen, 090-17 18 01 och
Lena Bertilsson, 090-17 18 05
Telefax 090-77 90 00

från landets alla teaterföreningar!

Det teaterglada Västerbotten

2

annika burholm

Om SJU TRE och mörkret

Genom djupdykningar i protokoll och andra handlingar beskriver kulturjourna
listen Annika Burholm teaterföreningarnas upp- och nergångar, deras engagerade

Redaktionens adress
Tidskriften Västerbotten
Västerbottens museum
Box 3183, 903 04 Umeå
Telefon 090-17 18 00
Telefax 090-77 90 00
E-post: ola.kellgren@vbm.se
www.vbm.se

slit, fröjder och problem.

28

leif larsson

Därefter tar Västerbottens-Kurirens fd kulturredaktör Leif Larsson vid. Han rekapitulerar minnet av den ”galna” hösten 1999 som präglades av it-yra och nazistiska illdåd
och attentat. I Umeå hade Lars Noréns pjäs SJU TRE premiär i Riksteaterns regi det
året och pjäsens upplägg ledde småningom till en inflammerad och skarp kultur

Den teaterintresserade
prästfamiljen – amatörteater
i Umeå på 1820-talet

debatt, vars efterverkningar vi kanske inte sett slutet av än.

Rekvisitioner och prenumeration
Västerbottens läns hembygdsförbund
Postgiro 6 26 22-6.

Litteraturvetaren Claes Rosenqvist beskriver därefter Umeås allra tidigaste nöjes-
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liv i en artikel om komministern och kulturpersonligheten J.A. Linder som i början

Tryck
Wallin & Dalholm boktryckeri AB, Lund 2008.
Tryckeriet är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

av 1820-talet var engagerad i ett amatörteatersällskap tillsammans med hustrun

claes rosenqvist

Fredrica.

Ett samhälle i frack och
glacéhandskar

Eeva Andersen från Lövånger är en mycket teaterintresserad biblioteksmed

47

eeva andersen

Umeås nyaste teater

arbetare. Hon ger förutsättningarna för nöjeslivet i Skellefteå så som det tog sig
ut när staden grundades för sisådär 160 år sedan.
Slutligen berättar konsthistorikern och webbredaktören Anders Björkman om

54

anders björkman

ett storslaget teaterhusprojekt i Umeå, nämligen arkitekten Ragnar Östbergs teater
i stan som invigdes 1907 och som brann ned till grunden sex år senare.
I Nära notiser berättar FD Siv Rehn om de män som lade grunden till sågverks
rörelsen i Baggböle utanför Umeå för ungefär 160 år sedan.

Nära notiser
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Västerbottens läns hembygdsförbund vill framföra ett varmt tack till Västerbot
tens läns landsting som genom att prenumerera till sina kliniker och mottagningar
ger ett välkommet stöd till tidskriften Västerbotten.

Lasse Lönndal i Hur
man lyckas i affärer
spelades i Skellefteå
28–29 november 1969.

Omslagets framsidA
Affischbild från Klungans föreställning Det är vi som är hemgiften i regi och koreografi av
Birgitta Egerbladh som hade premiär i Umeå 11 oktober 2008. Från vänster Carl Englén,
Olof Wretling, Mattias Fransson och Sven Björklund. Foto Andreas Nilsson.
Omslagets baksida
Lars Noréns pjäs Personkrets 3:1 som han själv regisserade hade urpremiär i Umeå 1998.
Det är en samhälls- och samtidsskildring som sträcker längst ner i resterna av det sönderfallande folkhemmet, med allt vad det innebär av nyfattigdom, hemlöshet och utslagning.
Foto Anna Ulfstrand.
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