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Ä ven vid högmässan i landsförsamlingens kyrka söndagen den 19 mars uppmärksammades prosten
Nils Nordlander. Där medverkade Egil Johansson och Lars Jonsson samt Eva Boström med sång.
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Förord
Denna extrautgåva av Skelleftebygden ges ut i samarbete mellan SKEFO och Skellefteå
Landsförsamling. Innehållet utgörs i sin helhet av de föredrag och inlägg, som hölls vid
symposiet om Nils Nordlander den18mars 2000.
Det är tredje gången som ett sådant symposium genomförs, där någon av församlingens
tidigare kyrkoherdar står i centrum. Ar 1995 uppmärksammades hundraårsminnet av Simon
Brandelis bortgång och 1997 hundraårsminnet av GustafHöijers tillträde som kyrkoherde.
Symposiet om Nordlander ingår samtidigt som en del i Landskyrkans tvåhundraårsjubileum.
Samtliga har varit mycket välbesökta och uppskattade.
Iden till dessa historiska seminariedagar föddes vid samspråk mellan undertecknad, Karl-Axel
Lundqvist, och dåvarande Uppsala-professorn i kyrkohistoria, Harry Lenhammar, och
utgångspunkten var att Skelleftebygden kan visa på en synnerligen intressant och rikhaltig
andlig och kyrkohistorisk utveckling. Därtill kommer att kyrkan ända sen äldsta tid verkligen
"legat mitt i byn", dvs att kyrkan och kyrkplatsen varit den naturliga mötesplatsen och att
kyrkoherdarna varit centralpersoner i socknens liv. Något som kanske i särskilt hög grad
gäller Nils Nordlander, vilket torde framgå av följande sidor.
Vi vill tacka samtliga föredragshållare, som välvilligt ställt manuskript och annat material till
förfogande. Tyvärr har professon Egil Johansson inte haft möjlighet att nu sammanställa sitt
material om Nordlander i undervisningens tjänst. Hans artikel kommer därför att ingå i
SKEFOs årsskrift SKELLEFTEBYGDEN 2000, som kommer till hösten.
Ett särskilt tack också till komminister Lars Jonsson, som förtjänstfullt ledde symposiet och
bidragit till denna skrifts tillkomst. Likaså tack till Eva Boström och Bengt-Arne Harlin, som
gav Nordlander-dagen en tidsenlig musikalisk inramning.
Skellefteå i maj 2000
Rolf Granstrand

Karl-Axel Lundqvist

Harry Åkesson

ordf. SKEFO

f.d. kyrkoherde, Ske-å Landsförsamling

Red. för Skelleftebygden

Prosten Nordlanders kyrkoherdebostad - nuvarande stiftsgården.
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Nils Nordlander- i Uppsala och Stockholm.

Professor emeritus Stig Strömholm, f.d. rektor för Uppsala universitet.

Stig Strömholm i talarstolen vid
Nordlander-symposiet.
(Harry Åkesson)

Här må först med några ord erinras om huvuddragen i prosten Nils Nordlanders biografi,
därefter framför allt talas om den samhälleliga, teologiska och kulturella miljö som omgav
den unge teologen i Uppsala och Stockholm, där han studerade och arbetade från sitt
tjugoandra till sitt trettioåttonde år, 1818-1834. Detaljuppgifter om hans enskilda leverne i
universitetsstaden och i huvudstaden är inte tillgängliga utan arkivforskningar. Som de flesta
vid denna tid i de kretsar han kom att tillhöra var han en flitig brevskrivare, med flera
betydelsefulla korrespondenter, och brev av hans hand finns både i Riksarkivet, Svenska
Akademiens arkiv och Uppsala universitetsbibliotek, men det handlar här i huvudsak om
brevväxling från tiden efter Uppsala- och Stockholmsåren. Som kyrkoherde i Skellefteå från
1834 stod han naturligen i förbindelse med sin biskop, som vid denna tid hade sitt säte i
Härnösand och som i början av perioden var skalden och ledamoten av Svenska Akademien
Frans Michael Franzen. En hel del brev härrör från de år då Nordlander innehade
maktpåliggande allmänna värv, framför allt som riksdagsman i prästeståndet under perioden
1853-1863. T il1 hans korrespondenter under dessa år hörde den ansedde konservative
politikern och ämbetsmannen August von Hartmansdorff, med vilken den unge prästen
emellertid säkert genom sin dåvarande arbetsgivare grevinnan Charlotta Mörner kommit i
förbindelse redan på 1820-talet. Hartmansdorff hade nämligen varit nära medarbetare till
Charlotta Mörners make och förblev en vän till familjen Mörner alltsedan. Arkivforskning har
jag varken haft tid eller möjlighet att genomföra. Såvitt jag trott mig kunna konstatera finns
emellertid inte mycket material om studenten och den unge prästen Nordlanders personliga
förhållanden. Han var under dessa år en låt vara ovanligt begåvad, flitig och kraftfull
bondestudent bland många, senare en uppmärksammad ung teolog.
Bristen på publicerade eller eljest lättillgängliga uppgifter om Nordlanders tidiga år måste
sålunda kompenseras med utnyttjande av annat material, som kan belysa de intryck och de
inflytelser som måste ha präglat den blivande stadsgrundaren under de femton år han
tillbragte i Uppsala och Stockholm. På sådant material råder å andra sidan inte någon brist.
Karl Johanstiden och särskilt dess elitmiljöer var en flitigt brev- och memoarskrivande värld,
och under denna period växer också tidningspressen snabbt. Det finns således goda
möjligheter att göra sig en bild av den omgivn~
som bidrog eller åtminstone måste antagas
ha bidragit till att forma Nils Nordlander både i teologiskt, mer allmänt intellektuellt och
världsligt hänseende.
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Nils Nordlander var - som väl är bekant framför allt genom hans sentida ämbetsbroder
prosten K.A.Fellströms levnadsteckning - född år 1796 i Torsäker i Ångermanland som son
till en förmögen bonde och skeppare och hans hustru. Som icke ovanligt vid denna tid, då en
allmogesons väg till boken ännu tedde sig främmande och lång kom han att påhölja högre
studier förhållandevis sent. Efter skolgång i Härnösand skrevs han in vid Uppsala universitet
höstterminen 1818. Redan tre år senare prästvigdes han i den då nordligastes stiftsstaden för
tjänst som huspräst hos grevinnan Charlotta Mörner i Stockholm och på hennes egendom
Näsby i Uppland; han kom att verka i denna tjänst i nära fem år, därefter i andra prästerliga
sysslor i huvudstaden, bl.a. som vice notarie i hovkonsistorium, och därefter i sju år som vice
pastor i Uppsala domkyrkoförsamling, där han under en stor del av denna tid ansvarade för
pastoralvården.
Parallellt med denna utövning av prästkallet bedrev han enligt tidens sed fortsatta akademiska
studier: han blev fil. kand. i Uppsala 1826, disputerade för den högsta filosofiska
lärdomsgraden, som då var magistergraden - han promoverades år 1827 - och avlade
teol. kand.-examen i Uppsala 1832. Redan under Uppsalaåren hedrades han med utnämning
till hovpredikant, och 1844 utnämndes han till teologie doktor, en värdighet som vid denna tid
och ända in på 1900-talet inte var en lärdomsgrad utan en kunglig hedersbetygelse till särskilt
framstående kyrkomän, närmast ett slags ordensutmärkelse. Med det senare slaget av
nådevedermälen blev han för övrigt med åren också rikt ihågkommen; han bär på ett av de
mer kända porträtten från äldre dagar en mycket hög och för prästmän under biskopskretsen
ytterst ovanlig utmärkelse, Nordstjärneordens kommendörskraschan.
Den l mars 1834 utnämndes Nils Nordlander till kyrkoherde i Skellefteå pastorat, och redan
samma år blev han prost över Västerbottens andra kontrakt. Platsen för hans fortsatta
livsgärning, som skulle sträcka sig till hans död i Skellefteå den 27 april 1874, var därmed
fastlagd. Är 1828 hade Nordlander ingått äktenskap med den stockholmska prostdottern Anna
Maria Gestrin, som var sex år yngre än sin make. Hon avled i Stockholm 1887.
Till de mindre vanliga och med stor sannolikhet för den framtida karriären betydelsefulla
inslagen i den lärde och kraftfulle teologens biografi hör hans verksamhet som huspräst i
Stockholm hos en av Karl Johanstidens grandes darnas, grevinnan Charlotta Mörner.
Tjänstgöring som informator, ibland i förening med sysslan som huskaplan, i förnäma
familjer var inte någon ovanlighet vid denna tid; det var tvärtom en av de ganska få
försötjningsmöjligheter som stod fattiga studenter till buds. I universitetsmemoarer från förra
hälften av 1800-talet omnämnas som en särskild grupp de äldre studenter, som varit eller var
guvernörer för högaristokratiska ynglingar vid akademien, som därvid hade förvärvat ett mer
förfinat umgängesskick och mer eleganta vanor, som gärna höll sig för sig själva i nobel
avskildhet och som med större eller mindre fog räknade med sina förnäma och inflytelserika
arbetsgivares protektion i karriären. Det kunde gälla både ämbetsmannabanan och prästyrket
Fram till 1925 var som bekant ett icke obetydligt antal pastorat patronala, d.v.s. att prästen
tillsattes av en patronus, ägaren till en herrgård i socknen. Det finns inte något som tyder på
att den ångermanländske bondsonen Nils Nordlander, som ju siktade till en bana i det
nordligaste stiftet, där några patronala församlingar inte fanns, skulle ha slutit sig till någon
sådan krets, men det är likväl rimligt att förmoda att de nära fem år - 1822-1826, då han var
kaplan hos grevinnan Mörner i huvudstaden och dess närhet gav honom intryck och impulser
av betydelse för hans fortsatta levnad men också främjade hans världsliga fortkomst. Tjänsten
vid hovkonsistorium liksom utnämningen till P..flvpredikant vid tidig ålder visar otvivelaktigt
att hans duglighet hade uppmärksammats på högsta ort. Innehavaren av den skenbart
blygsamma befattningen som vice pastor i Uppsala domkyrkoförsamling fungerade också
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som ett slags kyrklig generalstabsaspirant, vilket namn på bemärkta senare vicepastorer
utvisar.
Här skall något belysas det Uppsala som var Nordlanders universitetsstad och hemstad under
tio år, den tidiga Karl Johanstidens Stockholm och särskilt den miljö som måste ha varit mest
främmande för bondsonen från Ångermanland, det mörnerska hemmet och dess härskarinna.
Det Uppsala dit Nils Nordlander kom i oktober 1818 var den mogna, ännu ej förbleknade och
trivialiserade, alltjämt skapande och i svenskt intellektuellt liv dominerande romantikens
högborg i Sverige. Universitetet och dess inrättningar levde ännu i huvudsak under de statuter
som Karl X Gustav hade undertecknat den 26 juni 1655. De skulle gälla fram till 1852.
Samtidigt var det uppenbart att universitet, professorer och studenter alltsedan 1809 års
statsvälvning, både i kraft av tidens starkt tyskinfluerade bildningsideal och på grund av de
politiska, sociala och ekonomiska samhällsförändringar som sakta bötjat äga rum hade
kommit att inta en helt ny och mer betydelsefull ställning i landet. Inte minst mom
studentlivet hade en lång och viktig förändringsprocess inletts under åren efter 1809.
Ännu när Nils Nordlander skrevs in som student i Uppsala, var universitetet utan preciserade
förkunskapskrav öppet för ynglingar med avgångsbetyg eller likvärdiga dokument från
gymnasier eller andra inrättningar. Latinet dominerade alltjämt i mer högtidliga akademiska
sammanhang, liksom ännu i avhandlingar och disputationer, medan föreläsningarna för det
mesta hölls på svenska. Antalet studenter var omkring nära 1400, men av dessa var endast
drygt 800 närvarande i staden. Kvinnor hade ännu inte tillträde till universitetet. En tiondedel
av studenterna var adelsmän, inte mindre än 333 var prästsöner, drygt 200 var bondsöner, lika
många borgaresöner och bortåt 500 söner till s.k. ofrälse ståndspersoner, civila och militära.
År 1819 var närmare 60 studenter under 15 år, drygt 400 mellan 15 och 20 år gamla. Deras
liv; som för de allra flesta präglades av fattigdom och nog en ganska monoton och
skolliknande studiegång, kretsade i hög grad kring nationerna. Fram till 1827, då den idag
florerande Norrlands nation tillkom, under kraftfull ledning bl.a. av pitesonen, den store
filosofen Chr. Jacob Boström, var de norrländska studenterna för övrigt uppdelade på flera
nationer.
Nils Nordlander skrevs in vid den bottniska nationen; han var en av de tolv som år 1818 blev
landsmän vid denna; av de tolv kom sju att bekläda prästerliga tjänster. Till de betydelsefulla
nyheterna i studentlivet vid denna tid hörde uppförandet av allt ståtligare nationshus; först
kom Göteborgs år 1822, sedan Upplands och Västgöta. Norrlänningarna skulle emellertid
dröja till 1880-talet. Ett intensivt sällskapsliv, ofta med höga kulturella ambitioner,
kännetecknade romantikens Uppsala, och även om inte alla bondestudenter hade tillträde till
stadens förnäma hus eller till professorsgårdar och borgarhem, var det en ovanligt öppen
miljö. En prydlig och duktig student var välkommen på många ställen, inte minst om han
förfogade över en god sångröst. Det var i hög grad fallet med Nils Nordlander. Hans stämma
var så mäktig att hans västerbottniska församlingsbor mumlade om "Skrål-Nils". I det
Uppsala där han bedrev sina studier hade studentsången på kort tid kommit att bli en mycket
framträdande faktor i universitetslivet
Samma år som Nordlander blev student avled Karl XIII, och Karl XIV Johan besteg Sveriges
tron. Uppsalastudenterna var intensivt patriotiska, och patriotismen ingick förening med en
lågande rojalism. Den 30 november 1818, e9rpryg månad efter Nils Nordlanders ankomst till
Uppsala, högtidlighölls hundraårsminnet av Karl XII:s död med fackeltåg av studenterna, tal,
sång och musik i den eklärerade Domkyrkan. Oskarsdagen 1819, då kronprinsen, den
blivande kung Oscar l, studerade i Uppsala, hyllades han under magnifika former av
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studenterna, och Karl XV:s födelse år 1826 har gått till historien som en höjdpunkt i
universitetsrojalismens historia. Man visste berätta om hur den store professor Geijer,
Värmlands nations inspektor, i spetsen för sina gossar vandrade omkring till de andra
nationernas festligheter på allt mer lojalt ostadiga ben. Fosterlandskärleken och förkärleken
för att manifestera den i högstämda och ståtliga former och med ofta blodtörstigt
nationalistisk sång fick ytterligare näring av de korta och idylliska vapenövningar som
studentbeväringen efter den allmänna värnpliktens införande 1812 bediev i Botaniska
trädgärden eller i Engelska parken i Uppsala.
Uppsala var på Nordlanders tid en småstad med omkring 5000 invånare, men universitetet var
med tidens europeiska mått inte något obetydligt lärosäte. Antalet ordinarie professorer var på
1820-talet 21 - man jämfört med dagens 280, som inom ett par år kan komma att stiga till
över 400 - och därtill kom ett drygt tjugutal avlönade adjunkter och lika många lönlösa
docenter. Byggnadsbeståndet var blygsamt; på 1820-talet inleddes uppförandet av det
monumentala universitetsbiblioteket Carolina Rediviva, men det var först 1841, då vår
ångermanländske student redan länge ryktat sitt västerbottniska värv, som byggnaden stod
klar. Den stora byggnadsperioden skulle dröja till 1850-talet. Föreläsningarna hölls i trånga
och oeldade lokaler kring Domkyrkan. Universitetet behöll till 1850-talet sin uråldriga
domsrätt över både studenter och lärare med familjer och tjänare.
I all sin ålderdomlighet var Uppsala universitet på 1810- och 1820-talen i många hänseenden
Sveriges mest levande och skapande intellektuella miljö. Främst bland dess lärare märktes
Geijer, men till professorerna hörde också Atterbom, och bland de något yngre märktes
skalderna Böttiger och Bernhard Elis Malmström, latinisten och brevförfattaren Adolf
Törneros, och flera betydande filosofer och naturforskare, som den världsberömde
Linnelärjungen Carl Peter Thunberg och matematikern Jöns Svanberg.
Den teologiska fakulteten hade vid denna tid knappast någon glansperiod, men där verkade
åtminstone en verkligt betydande man, Samuel Ödmann, ständigt sängliggande och oavbrutet
rökande, men med vilja av järn och med stor lärdom och duglighet. Han ledde det teologiska
seminarium som sedan år 1806 erbjöd blivande präster en ettårig obligatorisk utbildning vid
sidan av de filosofiska studier, med otaliga tentamina i så gott som alla universitetsämnen,
som kännetecknade prästkandidaternas likaväl som alla andra studenters lärogång. Det
förtjänar understrykas, att någon egentlig teologisk utbildning inte gavs vid de svenska
universiteten förrän 1831, då man på förslag av den stora s.k. Uppfostringskommitten av 1825
införde krav på betyg i teologiska ämnen. Det skulle dröja ännu längre innan en blivande
präst tvangs redovisa en teologisk kandidatexamen. Svenska kyrkans många lärda och driftiga
präster under 1600- och 1700-talen liksom under 1800-talets förra hälft hade en helt
övervägande världslig, ofta mycket omfattande humanistisk och naturvetenskaplig
universitetsutbildning. Indräktiga pastorat gavs ej sällan åt framstående akademiska lärare i
sådana ämnen som matematik eller klassiska språk. Mot denna bakgrund är det särskild
anledning att peka på de målmedvetna och omfattande rent teologiska studier som Nils
Nordlander ägnade sig åt. Det var ingen självklarhet på hans tid.
Det tidiga 1800-talet kan heller inte beskrivas som någon storhetstid för den svenska kyrkan,
men även här förbereddes långsamt under intryck av romantikens ökade förståelse för
religionen och av en begynnande religiös förnyelse inom kyrkan en tid av fördjupad och
andlighet. Reformarbetets tidigaste resultat, .den lindblomska katekesen av år 181 O och
kyrkohandboken från 1811 , uttryckte visserligen snarast den upplysningspräglade rörelsen
inom Svenska kyrkan- det var de bland fromma västerbottningar så förhatliga "nyböckren"men 1819, under Nordlanders första uppsa1aår, stadfåstes den wallinska psalmboken, som
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åtminstone i. många stycken uttrycker den fördjupade religiositet som höll på att bana sig väg.
En betydelsefull vägröjare för denna utanför kyrkans egna led var Geijer, vars skrift om
Thorild från 1820 renderade honom ett tryckfrihetsåtal men också visade att den intellektuella
eliten nu tog sin kristendom på ett nytt allvar.
Ett par notiser från det kulturella livet under de år som Nils Nordlander tillbragte i Uppsala
och Stockholm. I fråga om litterär produktion får dessa år anses höra till den svenska
vitterhetens stora skördetider. Geijers och Afzelius' svenska folkvisor hade utgivits 181417; under åren 1817-1823 utkom de verk av Stagnelius som diktaren själv utgav; åren 182427 publiceras Atterboms Lycksalighetens ö och 1825 Tegners Frithiofs saga. Samma år
utkommer det första bandet av Geijers Svea rikes häfder. År 1819 ges en med spänning
motsedd förställning av Shakespeares Hamlet i Stockholm. Det är för övrigt bekant att
greveparet Carl och Charlotta Mörner bevistade den sjunde föreställningen av detta uttryck
för den "antifransyska smaken", som grevinnan Mörner betecknade pjäsen. Även i konst och
musik står den romantiska rörelsen segerrik efter 1820.
Nordlanders eget författarskap under Uppsala- och stockholmsåren är blygsamt och består
inte oväntat främst av griftetal, som enligt tidens sed utgavs av trycket. Den nitiske
själavårdarens debutskrift hade emellertid en ännu mer luguber karaktär och inriktning. Den
omfattar 8 trycksidor och är betitlad "Några varnings-ord vid afrättsplatsen, då den nittonårige ynglingen Pehr Abrahamsson från Börje socken halshöggs den 11 juni 1828".
Nordlanders akademiska befordringsskrifter från 1823, 1826 och 1832 är avfattade på latin;
det sistnämnda lärdomsprovet har en med tidens mått ganska betydande omfattning, och
kanske vågar man i dess utpräglat praktiska inriktning inläsa något av den då redan erfarne
prästmannens syn på ämbetets krav. Den heter De officiis ministerii ecc/esiastici necessariis a
minus necessariis distinguendis dissertatio ("Avhandling om åtskillnaden mellan
prästämbetets nödvändiga och mindre nödvändiga plikter"). Skellefteprostens kommande
gärning skulle bevisa att han definierade de nödvändiga plikterna i breda termer.
Om högromantikens Uppsala var en intellektuellt livaktig småstad, var den tidiga Karl
Johanstidens Stockholm en snabbt växande metropol med bortåt 80.000 invånare, ett
betydande kulturliv, ett intensivt nöjes- och sällskapsliv, ett livligt men alltjämt tämligen
småskaligt och förindustriellt näringsliv, en begynnande öppen offentlig debatt, en tidvis under de ännu ganska kortvariga riksdagsperioderna - sjudande politisk aktivitet, en hög
kriminalitet och en utomordentligt låg hygien. Trångboddheten var bland de fattiga och de
nyinflyttade skriande.
Med de omvittnat krävande uppgifter och upplevelser som en stockholmsk församlingspräst
vid denna tid ofta hade att möta i sin pastorala gärning förefaller Nordlander knappast att ha
kommit i direkt beröring. Hans verksamhetssfär under stockholmsåren blev en annan. Som
huspräst i ett högaristokratiskt hus kom han nära andra problem, inte minst de politiska.
Karl XIV Johans kraftfulla och målmedvetna gärning som kronprins åren 1810-1818 och
därefter som kung hade ursprungligen och under lång tid varit föremål för stor uppskattning
och beundran i Sverige, men omkring 1820 hade av olika skäl och i olika kretsar en
opposition börjat bildas. På det idemässiga planet hade den anknytning till den framväxande
liberalismen i Europa; i det svenska politiska arbetet handlade det ofta om tämligen
begränsade missnöjesanledningar. När den första lagtima riksdagen efter antagandet av 1809
missnöjet till delvis mycket kraftfulla
års.r.egeringsform sammanträdde i januari 182~'kom
uttryck, framför allt i adeln och i bondeståndet. Från och med denna tid spelar politiska och
andra samhälleliga frågor en framträdande roll i det offentliga samtalet men också i de samtal
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som fördes i sällskapslivet och i enskilda kretsar i Sverige, framför allt naturligt nog i de
miljöer som stod hovet, regeringen och den centrala förvaltningen nära.
Vilken verkan Nils Nordlanders nära beröring med det politiska stockholmslivet kom att
utöva på hans samhälls- och ärohetssyn är inte helt lätt att fastställa. Som riksdagsman i
prästeståndet tjugofem år senare hörde Nordlander till den liberala minoriteten i de flesta
frågor, men i vissa hänseenden var han klart konservativ. Kanske är den naturliga tolkningen
av vad man kan läsa sig till om Nils Nordlanders politiska hållning helt enkelt att han var en
utpräglat praktiskt sinnad och samtidigt starkt plikttrogen pragmatiker - en av dessa många
lärda och mångkunniga svenska församlingsherdar som särskilt gärna besinnade psalmens ord
"att även denna jord, och icke blott himlen är din".
Om man sålunda inte vågar dra några slutsatser om eventuella verkningar av hans upplevelser

från de stormiga press- och riksdagsdebatterna i 1820-talet Stockholm, förefaller det rimligt
att påstå att hans långvariga nära beröring med en förfinad sengustaviansk och
empirepåverkad herrgårds- och huvudstadskultur kom att prägla den nordlanderska
prästfamiljens levnadsstil och vanor på ett sätt som inte var gängse i en fjärran landsort vid
denna tid. Om det nordlanderska hemmets gästfrihet och kultiverade prägelliksom om Nils
Nordlanders odlande av egna konstnärliga anlag vet samtida att berätta. Att dottern Annas
anlag uppmuntrades var heller inte någon självklarhet i denna miljö vid denna tid.
Den familj där Nordlander i december 1821 vigdes till huspräst hade i juni samma år förlorat
sitt överhuvud, förre riksståthållaren i Norge, förre överståthållaren i Stockholm, en av Rikets
herrar, fältmarskalken greve Carl Mörner. Den tjugofemårige huskaplanens matmor var
Mörners änka, vid denna tid fyrtiosju år gammal. Hon skulle leva till den för tiden ovanligt
höga åldern 86 år; hon avled i Växjö 1862. Charlotta Mörner var född Arfwedson och var
dotter till en medlem av de rika köpmannadynastier som brukade kallas skeppsbroadeln. Hon
var således till börden ofrälse och därmed trots sin stora förmögenhet ännu inte ett helt
självklart parti för en man av Carl Mörners börd och ställning. Charlotta Arfwedson hade
varit gift med en friherre Caspar Wrede, men äktenskapet hade upplösts genom skilsmässa,
och hon hade levat några år ensam när hon 181 O ingick ett nytt och enligt samtida vittnesbörd
ovanligt harmoniskt och lyckligt äktenskap med den drygt tjugo år äldre Carl Mömer.
När man skall försöka göra sig en föreställning om vad vistelsen i det mörnerska huset kan ha
betytt för Nils Nordlander är det inte utan intresse att notera att Charlotta Mörner
otvivelaktigt var inte blott en högt bildad, charmerande, intelligent och som antytts mycket
förmögen dam utan också en kraftfull och ärelysten kvinna. Hennes make var långt ifrån
någon obetydlig man; han hade också namn om sig att vara en alltigenom hederlig karl ,
vilket vid denna tid lika litet som idag var någon självklarhet i de utsatta och politiskt
krävande positioner där han kom att verka. Parets Mörners insatser som riksståthållarpar i
Norge under de två mycket känsliga åren 1816-1818 ansågs mycket framgångsrika och
värdefulla för de svensk-norska förbindelserna. I Oslo åtnjöt de eleganta, gästfria och
älskvärda makarna stor popularitet Carl Mörners verksamhet som överståthållare i Stockholm
under sex besvärliga brytningsår anses likaledes ha varit hedersam och vittnat om både energi
och utpräglat socialt ansvarskännande. Det sades emellertid också tämligen allmänt att hans
intellektuella gåvor var måttliga och att han haft mycken tur i sin karriär. Det var allmänt känt
att hans bokliga bildning hade försummats och lämnade mycket övrigt att önska. Det sades
~ franskspråkiga brev från Norge till kronprins
också att det var hustrun Charlotta som skrev)!
Carl Johan som gav hennes make ett gott namn hos den misstänksamme Bernadotte. Det
viskades vidare att det var grevinnan Mörner som författade de tal som hennes man hade att
hålla i de höga och ansvarsfulla värv han ryktade. Den med åren ganska flegmatiske mannens
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beroende av sin hustru noterades även i sällskapslivet och omgavs av ett visst löje. Charlotta
Mörner skildras av vissa samtida memoarförfattare som präglad av en viss förkärlek för
intriger. Det finns å andra sidan inga uppgifter som tyder på att hon skulle ha utövat något
politiskt inflytande, och efter mannens död var under alla förhållanden hennes möjligheter i
sådana hänseenden uttömda. Parets lyckliga samliv kännetecknades under de senare åren inte
minst av förkärlek för stilla, lantligt leverne. Grevinnan Mörner var en ivrig och kunnig
trädgårdsanläggare. Paret delade efter hemkomsten från Norge sin tid mellan en blygsam
herrgård, Ågesta i Hudinge, och en ståtlig våning i Stockholm. Under åren 1823-1834, alltså
den senare delen av Nordlanders tid som huspräst, bodde Charlotta Mörner på det ståtliga
godset Näsby (numera Sjökrigsskolan), vars trädgårdsanläggningar hon utvecklade med
energi och framgång. Under lång tid bodde hon sedan hos en dotter med friherre Wrede, vars
make, för övrigt en Mörner av en annan gren än Carl, residerade i Växjö som landshövding i
Kronobergs län.
Sådan var således den värld i vilken Nils Nordlander tillbragte fem viktiga ungdomsår. Det
var ett mångsidigt och blandat erfarenhetskapital han förde med sig upp till det fjärran
Västerbotten: minnen från studentlyor, föreläsningssalar, rikshelgedomen i Uppsala,
avrättningsplatsen norr om staden, hovkonsistoriets sal på Stockholms slott, vardagsmiddagar
och glansfulla fester i de mörnerska hemmen. Med sin öppna blick, sin praktiska klokhet, sin
kraft och plikttrohet hade han alla förutsättningar att omsätta allt detta i en lång och fruktbar
gärning.

Prosten Nils Nordlander
Efter en litografi (Ske/lefteå museum)

lO

Kyrkoherde Nils Nordlander, Skellefteå- i skuggan av nyläseriet
Docent Karl Axel Lundqvist
Under åren 1834-74 var Nils Nordlander kyrkoherde i dåvarande Skellefteå församling, som i
norr gränsade till Piteå församling, ett förhållande som kom att påverka nyläseriets utveckling
i den söder därom liggande församlingen.
Nordlander kom till en församling, som var starkt påverkad av det s k nyläseriet, en
förgrening av den läsarerörelse, som under 1700-talets två sista decennier hade uppstått i bl a
Skellefteå och Piteå församlingar. Namnet "läsare" hade sin bakgrund i att vissa personer på
egen hand hade börjat att läsa och fördjupa sig i den andaktslitteratur, som användes vid
byabönerna och som var av lagisk-pietistiskt slag. Denna typ av andaktslitteratur kom i början
av 1800-talet att förstärkas genom den postilla av Pehr Tollesson, som utkom 1803 och som
snart kom ti11 användning i Pitebygden. Tollesson hade på äldre dagar kommit att påverkas av
upplysningstidens rationalism och dygdemoral och som inom teologin går under namnet av
neologin, den nya läran.

Landskyrkan med närmaste
omgivning vid tiden för den nye
kyrkoherdens ankomst till
Skellejieå.
(Litografi från 1830-ta/et ur boken
Ske/lefteå 1845 - 19-15)

Läseriet ledde fram till två brytningspunkter i Pitebygden. Den första inträffade 1802,då en
lagisk-pietistisk väckelse bröt fram. Människans göranden och låtande stod här mera i
förgrunden än Guds nåd genom Jesus Kristus. För många, och speciellt yngre, tycktes denna
väg alltför svår och tung. Syndens skuld och lagens dom vilade tungt över hjärtan och sinnen.
De sökte efter evangeliets befriande kraft. I denna krissituation tog man sin tillflykt till
lärofadern Luther och fann där vad man sökte, en rättfårdiggörelse genom tron på Jesus
Kristus utan laggärningar. Detta "evangeliska omslag", som utgör den andra
brytningspunkten, inträffade 1805.Bland dem som var med om denna hissnande och
revolutionerande upplevelse återfinner vi de båda unga, Per Brandeli och Anders Rosenius,
fåder till resp. Simon Brandeli och C O Rosenius. Läseriet klövs nu i nyläsare och
gammalläsare.
Nyläsarnas uppträdande framöver kom att präglas av vad de själva hade upplevt så starkt och
intensivt. De kom att profilera sig både teologiskt och kyrkligt. Flera av dem skaffade sig en
imponerande teologisk-dogmatisk insikt, de var hyperkänsliga för allt i frälsningsfrågan som
betonade människans strävanden. Sådant brännmärktes som lagiskhet. Lag och evangelium
måste hållas isär. Lagens uppgift var att skapa syndakännedom hos den enskilde, vilket i sin
tur skulle driva henne till Kristus. På troslivets.:r-.
område gällde nåden fullt ut. Sin åskådning
drev man utan att kompromissa. Måltavlor för deras angrepp blev, förutom Tollesson,
prästerskapet med sin förkunnelse samt "ny-böckren", som snart skulle se dagens ljus.
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Kulturklimatet var i det ingående 1800-talet starkt präglat av upplysningstänkandet; människans
egen förmåga, den fria viljan och dygd blev älsklingstemata vid sidan om Gud och själens
odödlighet. Devisen "om var och en sin syssla sköter, så går allt väl, evad oss möter" är
signifikativ för denna tid. Inom teologin slog upplysningstänkandet igenom i form av den redan
omnämnda nya åskådningen, neologin.
Ungefår samtidigt med ny läseriets framträdande kom två av kyrkans nya böcker ut,
nämligen Katekesen 1810 och Handboken året därpå. Båda var mereller mindre influerade från
neologin och stack därför nyläsarna i ögonen. Katekesen fyllde en dubbel funktion. Den
fungerade både som lärobok i den kristna tron och som ett samhällspass, eftersom kyrka och

samhälle så nära hörde samman med varandra. Man skulle kunna redogöra för innehållet i
katekesen för att få begå nattvard, något som i sin tur var förutsättningen för att få ut lysningen
och kunna gifta sig. Bakom låg tanken att de blivande föräldrarna skulle vara i stånd att ge sina
barn en kristen fostran. För nyläsarna var det angeläget, att det uppväxande släktet bibringades en
ren och oförfalskad lära. En sådan fanns i den gamla katekesen från 1689.
Handboken reglerade gudstjänstlivet med dop och nattvard.
Nyläsarna var speciellt kritiska mot den s k villkorliga
avlösningen, som hade införts i den nya handboken. Det betydde
att den som sökte Guds nåd genom Jesus Kristus inte
reservationslöst kunde ta emot tillsägelsen om syndernas
förlåtelse. Det gällde således en djup själavårdsfråga, där Luthers
egen själskamp skymtar i bakgrunden. Kritiska var de också emot
att korstecknet hade försvunnit. Det hade ditintills funnits med
alltsedan den katolska tiden. Det var således vid denna tid
väckelsefolket, som slog vakt om denna av många som katolicism
betraktade sedvänja och suckade med Paulus, att "många vandra
såsom fiender till Kristi kors" .(Fil 3:18,1917 års övers.)

Lindbloms katekes - en av "ny-böckren"
En viktig skillnad förelåg mellan de båda böckerna i fråga om ,vad som var sagt om deras
användning i församlingslivet. Katekesen var endast rekommenderad för användning, medan
prästerna var ålagda att använda handboken. Det var en ämbetsplikt för dem och prästämbetet
hade de åtagit sig under edlig förpliktelse. Diskrepansen är värd att hålla i minnet.
Nyläseriet fick fotfåste i Skellefteå församling omkring 1813 under påverkan från pitebygden.
Kyrkoherde Nils Ström ( 1800-1830) var den som i första hand fick klä skott för nyläsarnas
understundom häftiga kritik. Han hade också rykte om sig att vara neolog. Allra häftigast kom
kritiken mot honom till uttryck i samband med reformationsjubileet den 31 okt.1817 i Skellefteå
kyrka. Efter gudstjänsten därstädes var en del speciellt inbjudna gäster samlade i prostgården till
en bankett. Under kvällens lopp trängde sig några nyläsare in och anklagade kyrkoherden i
häftiga ordalag för att ha predikat lögn och falsk lära i sin nyss hållna predikan. Händelsen var
naturligtvis oerhört uppseendeväckande ochcm.dgick inte påtal.
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Läget blev alltmer inflammerat den närmsta tiden. Läsarna bötjade samlas i sina
kyrkstadskamrar till egna andaktsövningar, då de studerade speciellt Luther och samtalade
över det lästa, t o m under gudstjänsttid i den närbelägna kyrkan. Man kunde avlösa varandra
eller finna ett bibelord som avlösning för att sedan infinna sig till själva nattvarden i kyrkan.
Olika lösningsalternativ förekom . Deras sammankomster stred naturligtvis mot det gällande
konventikelplakatet, som förbjöd religiösa sammankomster utanför familjens snäva krets.
Utvecklingen ledde till såväl prost- som biskopsvisitation åren 1818-19. Vid den förra ålades
ny läsarna att inkomrna med en skriftlig förklaring till sina åsikter, som de presenterade i sin
"Trosbekännelse", där deras lutherskt förankrade trosåskådning kornmer till uttryck. Allt var
dock förgäves, varför justitierådet Josua Sylvander skickades till Skellefteå senhösten 1819
för att tala nyläsama till rätta. Han stod herrnhutarna nära och hade därför särskilda förutsättningar för att lyckas och kom också fram till en överenskommelse med nyläsarna.

Dessa fick tillåtelse att samlas till sina egna sammankomster både före och efter gudstjänsttid
i kyrkan mot löfte att infinna sig till gudstjänsterna i kyrkan. De skulle dock få lov att lägga
band på sin oppositionslystnad genom att inte ingå i samtal med varandra över det lästa, en
medicin som säkert var bitter för nyläsarna att svälja.
Framtiden skulle visa att de inte fönnådde att helt ut stå vid sina löften till Sylvander.
Å andra sidan hade denne genom uppgörelsen satt konventikelplakatet ur kraft och det med
Karl XIV J o hans goda minne. Hans åsikt var den, att detta inte gällde i denna landsända med
tanke på den gamla byabönstraditionen. Hans tolkning därvidlag är dock inte helt korrekt.
Byabönerna var inte att betrakta som konventiklar, dvs som sammankomster av mer sekterisk
art vid sidan om det ordinarie gudstjänstlivet, utan som en ersättning för den uteblivna
gudstjänsten i kyrkan p.g. a. de långa avstånden till sockenkyrkan. De hade helt och fullt
kyrklig legitimitet alltsedan 1600-talet. Däremot var det berättigat att fråga sig, om inte
regeringsfonnens 16:e paragraffrån 1809- de bekanta orden om att konungen borde "ingens
samvete tvinga eller tvinga låta, utan skydda var och en vid en fri utövning av sin religion" redan hade satt nämnda plakat ur kraft.
Sylvander skyllde den uppkomna situationen på prästerna, som han menade inte på ett rätt
sätt hade förstått och tagit sig an sin hjord. Som följd därav yrkade han på suspension av
kyrkoherde Ström, ett hot som dock avvätjdes genom biskopens ingripande. Hans syn
härvidlag delades av kungen. Man kan således konstatera ,att det rådde större förståelse för
nyläsarna i Stockholm än i Härnösand och Skellefteå liksom att uppgörelsen med nyläsama
lämnade öppna sår efter sig i församlingen.
Under 1820-talet splittrades nyläsarna upp i en kyrkotrogen och en separatistisk gren. De
förra försökte så långt möjligt var, att leva upp till överenskommelsen med Sylvander.
Separatisterna däremot gick sina egna vägar och tog avstånd från kyrkans gudstjänster, dop
och nattvard. De döpte sina barn under förevändning av nöddop. Eftersom nöddop till följd av
de långa avstånden inte var särskilt ovanliga i dessa trakter, fanns här en tradition att falla
tillbaka på i den situation de befann sig i. Det fanns nämligen bland allmogen en inrotad
föreställning om att förrätta dop inte var en exklusiv prästerlig funktion. Det kunde i
nödsituationer förrättas av vatje konfinnerad kristen. Dopvägran kom naturligtvis att ställa till
enskilda nattvardsgångar förekom finns
med kontroverser med prästerskapet. Hurvi~en
det i vatje fall inga belägg för.
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Nils Nordlanders möte med nyläsarna
Med Nils Nordlander vid rodret hade Skellefteå församling fått en herde, som med kraft och
energi kom att motarbeta nyläsarna, såväl de kyrkotrogna som separatisterna. Av prästerna i
de tre församlingarna Luleå, Piteå och Skellefteå var han den som allra mest konsekvent kom
att vända sig mot nyläsarna. Han var deras motståndare nr ett. Vid en rad tillfållen under hans
första 20 år som kyrkoherde kom det till uttryck vid skilda tillfå11en.
l. Separatisternas dop- och nattvardsvägran
Vid tiden för Nordlanders tillträde uppgick antalet separatiser, som avstod från kyrkans dop
och nattvard, till uppskattningsvis 2-300 personer. Här och där i församlingen fanns ett antal
familjer som uteblev från nattvarden, som t ex i Boviken, Östanbäck och Ersmark Utan
tvekan är det så att det skedde av religiösa skäl, dvs av motstånd mot "ny-böckren". Angående
antalet nöddop saknas uppgift om sådana hade separatistisk bakgrund eller ej, till följd av den
brandskada dopböckerna har varit utsatta för. Klart står i alla händelser, att det förekom
rikligt med sådana dop fram till 1843 och att de troligtvis förekom rikligare än i Piteå och
Luleå. Omkring 1843 fördubblades med ens antalet separatister som följd av kontakter med
separatistledare från Norrbotten.
Under denna period tycks Nordlander ha legat tämligen lågt, vad gäller åtgärder mot
separatisterna, om vi inskränker det hela till de frågor, som berörs i det här avsnittet. Som vi
ska se i nästa avsnitt, tog han däremot i med kraft i psalmboksfrågan. Den framgång med
vilken separatistledarna från Norrbotten verkade i Skellefteå i början av 1840-talet har
förmodats ha sin förklaring i prästerskapets negativa hållning mot nyläsariet. Alltså samma
uppfattning som Sylvander gav uttryck åt 20 år tidigare. I mitten av 40-talet gjorde också
Nordlander ett indirekt medgivande om, att läsarna hade bemötts ovisligt åren 1835-37.

2. Psalmboksfrågan
Den tredje av "ny-böckren" utkom 1819,den s k Wallinska psalmboken. Den var också fårgad
av neologin. En sådan fras som "gör väl , gör gott, i döden: Det övriga gör Gud" (psalm 224 v
4 i 1819 års psalmbok), måste ha stuckit nyläsarna i ögonen som oförblommerad
gärningslära. Till saken hör, att den nya psalmboken, i likhet med katakesen, endast var
rekommenderad för användning i församlingarna. I Skellefteå hade den ännu inte tagits i
bruk, när Nordlander anlände, troligtvis till följd av stridigheterna med nyläsarna.
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Året efter Nordlanders ankomst visiterade biskop F M Franzen
församlingen, 1835. Själv var han en av de stora psalmdiktarna i
' den nya psalmboken. Han fick igenom ett förslag, att den nya
' psalmboken i fortsättningen skulle användas vid sidan om den
gamla. Två nummertavlor skulle anbringas och endast psalmer,
som fanns med i de båda, skulle sjungas. Förslaget rar ses som
en kompromiss. Helt visst hade Franzen helst sett att den nya
ensam hade börjat användas. Året därpå gav han uttryck åt
önskemålet, att kungen skulle utfårda en sådan befallning för
alla församlingar i stiftet. Nyläsama å sin sida kom in med
protestskrivelser mot den nya ordningen. Det var alltså bäddat
för strid.
CJ)en 6tven5m 7Jeaflwfl3oflen - ö(tvet5ebb år 1695.ofta kallad

"Swedbergs psalmbok " eller "Gamla psalmboken ".
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Nordlander var dock inte nöjd med kompromisslösningen. Han ville gå ett steg längre.
Följande år lyckades han få med sockenstämman på ett förslag om att endast den nya
psalmboken skulle användas. Nyläsarna kände sig naturligtvis överkörda. Man kan nog också
dra den slutsatsen, att det nu hade gått upp för dem, att de inte hade att vänta någon förståelse
och något stöd från Nordlanders sida. Tydligen insåg denne först i efterhand att han hade
handlat ovisligt.
·
Införandet av den nya psalmboken, som den enda som skulle användas, gällde i kyrkan. Ute i
byarna skulle den gamla, 1695 års handbok, fortsätta användas vid byabönema ännu in på
1880-talet. Det å sin sida kunde samtidigt skapa en diskrepans i fråga om upplevelsen av
gudstjänstlivet i kyrkan resp. ute i de stora bondköken i byarna.

J. Den fria lekmannaförkunnelsen
Som redan framgått, hade nyläsama egna sammankomster, då framförallt Luther förelästes .
I överenskommelsen med Sylvander ingick, som framgått av det tidigare, att inte samtala med
varandra, något som ju ingick i deras fromhet som ett viktigt och självklart mönster. Deras
sammankomster hade drag från byabönema med t ex postilleläsning. Å andra sidan hade de i
ännu högre grad drag från konventiklarna, där en viss grupp människor samlades mot
bakgrund av deras speciella behov i fråga om en gudstjänst. De hade tagit intryck från båda
dessa gudstjänstformer.
Det är ett känt fenomen, att "byaprästema", som var utsedda att föreläsa ur en postilla vid
byabönema, av lätt förståeliga skäl också kom att göra egna inlägg, förklaringar och
kommentarer till det lästa. På så sätt blev gränsdragningen mellan att vara "byapräst" och
lekmannapredikant flytande. Ur "byaprästemas" skara framträdde de mera "framstående",
som djärvdes eller lyftes fram av byabefolkningen att också utlägga texten med egna tankar
och ord. På så sätt banade byabönema väg för den fria lekmannaförkunnelsen, som i så hög
grad har blivit utmärkande för skelleftebygden.
Bland dem som kom att ta steget in på denna bana hör allmogedottern Maja Lisa Nilsdotter
(Söderlund), 1794-1851 , från Frostkåge. Hon kom från det enkla folkets led, var liten till
växten och tituleras i kyrkböckerna som "inhysespiga".
Samtidigt var hon en av de andligt stora personligheterna, som framträdde vid denna tid som
en kyrkotrogen nyläsare, som t ex var en flitig nattvardsgäst. Hon kom att bli C O Rosenius
själasörjare och hon kom att bli, som det heter, en "uppburen" förkunnare. Hon var utrustad
med ett enastående minne, och det sägs, att hon praktiskt taget kunde Luthers postillor
utantill. Hon kom att börja fårdas vitt och brett inte endast i sin hemförsamling utan också i
Burträsks och inte minst Lövångers församlingar. Det skedde efter direkta kallelser från något
håll. Hon reste aldrig på eget bevåg. Hon uppträdde vid byaböner på söndagarna, men även
vid sammankomster under veckan. Det mesta förelästes ur minnet utifrån någon postilla av
Luther, men självklart också med egna kommentarer.
Naturligtvis var hennes verksamhet ytterst utmanande. Här blandades byabönens och
konventikelns former i en "salig röra". Byabönen på söndag fm var ju avsedd att ledas av en
"byapräst" på stället, inte av en kringresande "föreläsare". Sammankomstema på söndag em
och under vardagama stred mot konventikelp'*tkatet. Maja Lisa och hennes vänkrets kunde
dock luta sig mor sylvanders tolkning av denna förordning.

15

Efter anmälan mot Maja Lisa fick Nordlander i uppdrag att utreda hennes förehavanden och
kallade henne till samtal vid ett antal tillfällen. Han fann naturligtvis åtskilligt att andra mot
hennes verksamhet. Främst Paulusorden om kvinnans ställning i församlingen, som
aktualiserade frågan, om hon var "rätteligen kallad". Han såg också ett hot i hennes
verksamhet. Han menade, att den drog folk från kyrkan och misstänkliggjorde prästerskapet
och dess förkunnelse. Nordlander lade också praktiska synpunkter på det hela och menade, att
hennes verksamhet drog folk från det arbete de var satta att utföra. Anmärkningsvärt är att
han inte drog fram konventikelplakatet, men förmodligen ansåg det lönlöst med den tolkning
det hade fått.
Maja Lisa förklarade att Kristi kärlek drev henne och att hon aldrig reste utan att någon eller
några hade kallat på henne. Därmed kan man konstatera, att hon uppfyllde de kriterier, som
kyrkan själv hade satt upp för sina prästkandidater, nämligen att det gäller att äga såväl en
inre som en yttre kallelse för det offentliga uppdraget. Maja Lisa kom att frivilligt avstå från
sin verksamhet, eftersom den ansågs strida mot kyrklig lag och ordning. Själv var hon en
fridsam natur. Däremot avstod hon inte att livet ut samla till morgon- och aftonböner i sitt
hem, dit ofta stora skaror samlades, stick i stäv mot konventikelplakatets bestämmelser.
Man kan konstatera, att Nordlander inte hyste samma positiva inställning till
lekmannaförkunnelse som vad hans efterträdare Simon Brandeli skulle visa prov på. Denne
lät som bekant pröva, kalla och utsända lekmannapredikanter i den stora församlingen med
kyrkoherdens vitsord på fickan och förkyrkligade på så sätt den fria lekmannaförkunnelsen.

4. Till frågan om liturgisk fribet
År 1844 gick den separatistiska grenen av nyläseriet in till KungLMaj :t med förslag rörande
"ny-böckren". Deras önskemål gick ut på att dessa skulle avlägsnas och att man skulle återgå
till de gamla. Om inte det var möjligt skulle nya utarbetas "lika goda som de gamla". Läsarna
gjorde klart att de stod vid ett vägskäl. Kunde inte deras förslag tillgodoses återstod ingenting
annat än en direkt brytning med kyrkan.
Deras synsätt bestämdes av deras lutherska tolkning, nämligen att "deltagandet i nattvarden
innebar en bekännelse till den lära, somförkunnandes i det kyrkliga samfund där
sakramentet utdelades", (Sandewall1952, s 154). Här som tidigare rörde det sig om deras
avoghet mot de förment förfalskade "ny-böckren".
Ifråga om handbokens dopritual vände man sig emot att såväl abrenuntiationen som det
tidigare omnämnda korstecknet hade försvunnit. Borttagandet av den förra - avsvärjandet av
djävulen - betydde för separatisterna såväl att djävulens existens förnekades som att läran om
arvssynden fördunklades.
Borttagandet av båda dessa urkristna symboler hade onekligen sin bakgrund i upplysningstidens rationalistiska tänkesätt, där företeelser av det här slaget tolkades mer eller mindre som
vidskepelse, som inte var värdigt en upplyst tid. Av sådana föreställningar hade också kyrkan
tagit intryck
Separatisternas krav var naturligtvis dömda att falla platt till marken. Nordlander fick
anledning att engagera sig även i detta ärende. I likhet med kyrkoherdarna i Luleå och Piteå
fick han tillfälle att yttra sig i frågan. Notabelt är att av dessa tre var det just Nordlander, som
intog den hårdaste attityden mot separatisterne.rJ sitt yttrande till domkapitlet fastslog han
bl.a: "Genom ensidig läsning av Luther hava de blivit så genomluttrade av hat till papismens
falska läror och bedrägliga verkhelighet, att varje ord om goda gärningar ljuder i deras öron
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som en djävlalära." (Sandewall 1952,s 160). Han menade, att gav man efter på ena stället så
återkom de på ett annat. Hans utlåtande väckte den största uppmärksamheten av de tre
kyrkoherdarnas och infördes bl. a. i Aftonbladet. I riksdagen, där denna fråga var uppe till
debatt, fanns det röster i prästeståndet, som i likhet med bl. a. Sylvander på sin tid lade
skulden på prästerskapet.
Långt senare - 1858- hävdade Nordlander i riksdagen, att separatisterna skulle återgå till
kyrkan, om de endast återfick de gamla böckerna. Hade nya perspektiv öppnat sig eller hade
Nordlander svängt i sin grundinställning? Frågorna står obesvarade.

5. Frikyrkan i Lund
Utgången av separatisternas begäran ovan bäddade för en ny utvecklingsfas i det spända läget
mellan dem och kyrkan. År 1846 gick de under ledning av separatistledaren Johan Riström
från luletrakten in till Kungl. Maj:t med begäran om att Ia. bilda en egen församling. De hade
av utslaget i det förra ärendet dragit den slutsatsen, att kyrkan var beredd att försvara en lära,
som enligt deras uppfattning var falsk. Då var det inte möjligt för dem att stå kvar längre. I
deras argumentation ingick utlåtanden av kyrkliga företrädare, bl. a. det av Nordlander ovan
relaterade. Det är uppenbart, att det spända förhållandet, speciellt gentemot Nordlander,
delvis förklarar denna anhållan.
Naturligtvis blev det avslag även denna gången. Julhelgen 1848 stod dock Skellefteå
församling och kyrkoherde Nordlander inför fullbordat faktum. Då hölls den första kända
separatistiska nattvardsgudstjänsten i dessa trakter. Det skedde i byn Lund på andra sidan
älven, endast några kilometrar från kyrkan och under gudstjänsttid. Som ledare framträdde
den ovan nämnde Riström, som året därpå bosatte sig i samrna by. Gudstjänstritualer följde
naturligtvis 1693 års handbok, och psalmerna sjöngs ur 1695 års psalmbok. Påföljande
påskhelg, 1849, gjorde den nya församlingen sitt offentliga framträdande i ett splitternytt
bönhus.
Nordlander agerade med sedvanlig kraft och energi för att få separatisterna fållda, vilket
också kom att ske. Ärendet kom att gå ända upp till HD, där häradsrättens dom fastställdes
med motiveringen, att de hade bedrivit gäckeri med nattvarden, något som bekom dem
mycket illa. Minst av allt hade de haft sådana uppsåt och nattvarden hade firats under stort
allvar. Frågan om vigselrätt inom den nya församlingen blev nu också aktuell, eftersom
separatisterna försummade nattvarden i kyrkan. Nordlander var principfast även i detta
avseende och utfårdade inga lysningar utan att kontrahentema hade tagit nattvarden i kyrkan.
Vi kan således konstatera, att Nordlander stod fast vid sin strikta och ibland hårda linje under
hela perioden.

Senare delen av Nordlanders ämbetsperiod, 1854-74
Under senare delen av Nordlanders ämbetsperiod mattades motsättningarna mellan honom
och nyläsarna/separatisterna av på ömse håll. Vissa företeelser går att peka på som förklaring
till detta:
l. Religionsfrihetsfrågan var ytterst aktuell under 1850-talet och ledde bl a till att konventikelplakatet upphävdes (eller ersattes av ett annat, mildare) 1858. Två år senare kom den första
dissenterlagen. Enhetskyrkans tid var definitivt slut. I detta läge kan det väl förmodas att
prästerskapet kom att inta en mjukare hållning i vetskap om att tvångsåtgärderna inte längre
,:r*
gick att upprätthålla.
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2. Nordlander själv kom att sitta i riksdagen under åren 1853-63, m.a.o. kom han nu i nära
kontakt med de högaktuella frågorna om religionsfriheten.
3. Separatisterna kom att splittras upp av inre strider inemot 1860-talet och försvagades såväl
som förminskades allt efterhand.
4. År 1856 kom OlofNorrman till församlingen som komminister och stannade fram till
1872. Han kom att prägla församlingslivet i positiv riktning under Nordlanders senare
kyrkoherdetid. Han blev något av en brobyggare. Som "väckelsepräst" hade han känsla och
förståelse för nyläsarnas ståndpunkt och behov. Han kuskade runt i de många byarna i
församlingen, höll gudstjänster och bibelförklaringar och skapade ett gott samarbetsklimat
med väckelsefolket Han blev också vald av församlingen att efterträda Nordlander, men
Kungl. Maj :t utnämnde Simon Brandell. Han förberedde dock marken för denne. Någon
åtgärd mot fria nattvardsgångar förekom inte under den här perioden. Däremot är det troligt
att separatister kunde erhålla enskild nattvard och få sina barn döpta enligt den gamla
handboken. M. a. o. Norrman tillämpade den församlingsvård som Sylvander m fl egentligen
hade efterlyst.

5. Det ser även ut som om Nordlander mjuknade på äldre dagar. Var han påverkad från något
håll eller var det endast en uppgiven resignation? Kampen mot ny läsarna var i varje fall över
för hans del.
Tryckta källor och litteratur:
Vid utarbetandet av föreliggande framställning harjag till allra största delen använt mig av tidigare
forskningsresultat, framställt i en del akademiska avhandlingar och i övrigt bearbetat källmaterial. Den
litteratur jag härvidlag främst stöder mig på är A. Sandewalls akademiska avhandling från 1952, där
Nils Nordlanders möte med nyläsarna grundligt har bearbetats och ger ett stabilt och plausibelt intryck.
Jag har som synes inte använt mig av ett fullständigt notsystem utan anger upphovskällan endast vid
direkt citat.
Edquist C. 1917. Läseriet i Skelleftebygden under 1800-talet. Stockholm.
Feliström K. A. 1947. Från fromhetslivet i Skelleftebygden. Skellefteå.
Feliström K.A. 1964. Från kyrkbacken. Historiska anteckningar från Skelleftebygden. Umeå.
Holmgren J. 1948. Norrlandsläseriet. (Saml. och stud. till Sv. kyrkans historia m 19) Lund.
Läsaresällskapet i Skellefteå 1818 (omtryckt 1875) .En christelig Trosbekännelse. (Skellefteå?).
Sandewall A. 1952. Separatismen i övre Norrland 1820-1855. (Sv. kyrkohist. fören. II:4) Uppsala.
Sandewall A. 1954. Separatismen i övre Norrland efter 1855. (Sv. kyrkohist. fören. II:7) Uppsala.
Fotografier: Sid 12 och 14: Ur Hans och Göran Marklunds "Väckelsen var väldig"
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Nils Nordlander- stadsgrundare och kommunalman
Kommunalfullmäktiges f. ordf Allan Boström
Det kan vara intressant att veta hur livet i Skellefteå uppfattades första hälften av 1800-talet,
alltså innan stadsbildningen. Olika resenärer har beskrivit Skellefteå vid sina besök och jag
vill citera några av dem. Skellefteå före stadbildningen var ingen vanlig lanthåla, det står
klart. Ryktet om hur Skellefteå skilde sig från övriga tätorter i norr hade kanske också nått
Nils Nordlander?
Tysken von Hogguer på vintermarknaden i Skellefteå 1828:
I "detta lilla samhälle i nordligaste Sverige", var han upptagen "av middagar, supeer, baler
ochfestligheter av alla slag", som anordnades till resenärernas ära. "Alla människor", skriver
han, "tävlade om att överträffa varandra i älskvärdhet mot oss, och Skellefteå föreföll mig att
vara en så angenäm uppehållsort, att jag beslöt att under återresan till Sthlm stanna där ett
par veckor... "
Där träffade han Pastor Fjellström i Aijeplog som var där ''för att sälja sina produkter och i
deras ställe skaffa sig allt han kunde behöva under vintern i sin ödemark".

Vid samma tid skriver Petrus Laestadius, missionär i Aijeplog i sin Journal:
"Distinctionen mellan ståndspersoner och allmoge är vanligen så skarp, att den sednare ej
gerna kan blifva indragen i modeverlden. Men i Skellefteå är detta svalg igenfyldt genom en
mängd bönder, som drifva handel och sjöfart samt äro egare af sågverk osv. Dessa
handelsmän, sjö-kaptener och brukspatroner, äro naturligtvis herrar, och de öfriga torde
tänka: en an kan vara så god som en an. Skellefteå socken öfvergår i folkmängd mer än
tiodubbelt hvilken som helst af Vesterbottens städer och täflar kanske med Umeå i handel och
sjöfart, men öfverträffar säkert Piteå och Luleå. Handels-espriten har gripit invånarne nästan
som en yrsel och nuancerar (visar?) sig i otaliga gradationer från egaren af stora och vackra
fartyg till den med några kramvaror i en spann kring bygden flackande drängen. Den finare
verldens luxe och moder utgjuta sig genom dessa, såsom bioden genom arterer och ådror i
kroppen, till den ringaste allmoge. Och, hvart det stora Skellefteå drar fram, dit följer
Arvidsjaur, såsomjullenföljer skutan. Dess population, cultur och allt har emaneratfrån
Skellefteå ".
Att Arvidsjaur var så påverkat av Skellefteå var nog inte odelat positivt, tycks Laestadius
anse.

Vintermarknad i Skellefteå 1828. Teckning av von Hogguer.
(Ur boken Skel/efteå 18-15 - 19-15)
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Nykterheten
Personligen tror jag att Nordlanders kamp mot den stora alkoholkonsumtionen var en av de
starkaste drivkrafterna när han engagerade sig så starkt för en stadsbildning. Och det av två
skäl. Marknaderna flyttade längre bort från kyrkans närhet och i en stad kunde inte köpmän
utifrån utan tillåtelse komma och bjuda ut sina varor.
En kort beskrivning av utvecklingen första hälften av 1800-talet.
1809/1810 års riksdag. Beslut om mycket vidsträckt husbehovsbränning.
1812

Brännvinspannans maximistorlek beroende av hemmanets taxeringsvärde
Att bränna till husbehov och avsalu ansågs vara bondeståndets oförytterliga rättighet,
som t.o.m. nykterhetsmännen länge drog sigför att angripa. (Sten Carlsson, Svensk
Historia 2)

På 1820-talet anses konsumtionen av brännvin ha uppgått till 40 liter/inv och år.
1830 bildades Måttlighetssällskap. J O Wallin var en av de ledande. Vad måttlighet innebar
mera i detalj vet jag inte.
1836 bildade Peter Wieselgren en nykterhetsförening. Gällde ej vin och öl.
I långa tider har superiet varit ett problem där många människor samlats. Så ock i
kyrkstäderna.
Slagsmål, skrik och oväsen hörde till vanligheterna.
Redan under Nordlanders första år i Skellefteå rensades kyrkstaden från lönnkrögarnästen.
Allt löst folk avhystes och transporterades på rotarna.
De värsta lönnkrogama var borta, men många nya dök upp.
En viss hjälp fick Nordlander då huvuddelen av kyrkstan brann ner hösten 1835.
Prosten Nordlander är skelleftebygdens Wieselgren. Han går igenom tulljournaler och finner,
att införseln av brännvin uppgår till 80 000 kannor, tydligen per år. Det kostar socknen
mycket mer än de många missväxterna.
Trots att alkoholkonsumtionen är mycket mindre nu än då, var inte befolkningen lika
observant på de skadliga verkningarna. Säkert upplevde familjerna, inte minst kvinnorna, på
ett mycket negativt sätt de sociala problem som blev följden av spritmissbruk. Men de var
nog maktlösa, även om de ville leva nyktrare i familjen. Kanske var den uppfattning, som en
person i Karl Fahlgrens bok Skellefteå stads historia ger uttryck åt, allmänt spridd: "Hjålp eint
brännvine, dåjer hä bara dö 'n"
Själv har jag ett minne från min barndom, att de äldre kvinnorna pratade om klut'n och dess
användning. Grät ett barn och var oroligt, kunde man för att göra det lugnare, ge det
skorpsmulor och dylikt i en bit tyg som stoppades i barnets mun. Innan det skedde kunde man
droppa lite brännvin på kluten först. Förmodligen förstärktes den lugnande effekten av detta.
Nu står alkohol i focus igen. EU vill att svenskarna ska fä ta in i landet mycket mera
alkoholhaltiga drycker än vad som nu är tillåtet. Jag har svårt att tro att det är hälsoaspekten
som styr det agerandet.
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Överenkommelse om begränsning av alkoholhandeln
I april 1839 träffade Nordlander en överenskommelse med handlama att upphöra med all
brännvinshandeL För den som bröt mot detta utfårdades ett vite på 50 rdr banco. Listor
cirkulerade i byarna för underskrift.
När konsul Glas i Umeå fick kännedom om detta kom han till Skellefteå med 20 000 kannor
brännvin, dvs 52000 liter. Därmed sprack den gjorda överenskommelsen.
Nordlander lär aldrig ha kommit över denna svekfullhet från konsul Glas.
Påskdagen 1840 bildades en nykterhetsförening under Nordlanders ledning. Den omfattade
nog inte konsumtion av vin och öl. Se stadga l nedan.

Stadga §l . "Var och en, som antecknar sig såsom medlem i denna förening, avsäger sig
därmed allt eget bruk av starka destillerade drycker, såsom brännvin, rom, arrak, konjak,
punsch, toddy etc., utom då de såsom läkemedel förordnas och bliva nödiga."
Fattigvården
Det fanns 28 fattigrotar i socknen när Nordlander kom. Redan efter l år var antalet 42 hela
och 70 extra rotar. Han upprättade ett vidlyftigt reglemente som omarbetades vid olika
tillfåll en. Det var svårt tillgodose olika behov och att bestämma om vem som skulle få
fattigvård.

Nödhjälpsfonden
Nordlanders framsynthet visar sig på flera sätt. 1836 kom han med förslag att bilda en
nödhjälpsfond, detta trots att året innan gett en sällsynt god skörd .. Den skulle inte
sammanblandas med den årliga fattigvården, utan användas när det var missväxtår. Eller
som Nordlander pedagogiskt skriver: "att i missväxtår understödja socknemännens skyldighet
att försörja sina fattiga.

Ur stadgarna:
l) varje ståndsperson, som är behållen och ej har hemmansbruk, årligen 2 R. banco
2) dräng 16 sk, piga 8 sk
3) myndig bondson, som vistas hemma hos hos föräldrarna och är frisk och arbetsför, 16 sk
men bonddotter, frisk och arbetsför över 18 år, 32 sk
4) behållen torpare och inhyseshjon 24 sk
Nordlander och hovkamrer Clausen gav var för sig som grundplåt l 00 R. banco
Alla gillade inte förslaget. Det blev Klagomål till Kungl Maj:ts befalln.havande. När
församlingen skulle yttra sig över klagomålen sa Clausen bl.a: en dräng har i årslön 40 R.
rglds och en piga 20 R rglds utom smärre klädespersedlar. Utan avsaknad kunna dessa
umbära den ene 24 sk. och den andra 8 sk.
Det blev även Klagomål till Kungl Maj:t En dräng som ville högljutt protestera skulle ha
förvägrats yttra sig. Ordföranden hade tillsagt honom att iakttaga tystnad eller också lämna
sockenstämman
Samtliga kl~gomåänades
utan bifall.

Kungl Maj:t stadfåste socknens beslut i dec 1840. Meddelades sockenstämman i nov 1841
På 1860-talet togs fattigvården över av den borgerliga kommunen .
..:r-

Vad vi kan se av det här exemplet är att byråkratin tog tid även den här tiden. Förslaget om
fonden togs av sockenstämman i aprill836. Slutligt godkännande av Kungl Maj:t först efter
412 år.
?l

Skellefteå blir stad
Redan på 1640-talet fanns en diskussion i Piteå om flyttning av staden. Den låg för långt från
hamnen. Redan då dök Kåge upp som ett alternativ. Troligen på förslag av skelleftebor.
Piteborna uppvaktade Kungl. Maj :t med den ena skrivelsen efter den andra. De ville bevara
sin stad oriven. Saken hänskjöts till kommerskollegium för utredning
Piteå brann i juli 1666. Skellefteborna skyndade sig att skriva till Kungl Maj :t, där de troligen mer formellt- beklagade branden samtidigt som de anhöll att staden nu skulle
förläggas till Kåge. Där hade redan drottning Kristina haft planer att lägga den.
Redan den 12 nov s.å. utfärdade Kungl. Maj:t sitt öppna brev om Hedvigs Stad. Borgare
skrev in sig i den nya staden. Vårvintern 1667 kom protester från majoriteten av Piteås
borgare. De skrev till kommerskollegium som tillstyrkte borgamas önskemål att få stanna i
Piteå och Kungl Maj :t biföll.

Marknader. Det var på marknaderna den huvudsakliga kommersen skedde. Fram till 1779
hade Piteå ensamrätt på handeln i Skellefteå. Det året avskaffades enskilda marknader i
Västerbotten, dvs att en enda stads borgare hade rätt att idka köpenskap. Frimarknader, som
vi då fick innebar att olika städers köpmän konkurrerade med varann.
Kåge hade en frimarknad.
Motgångar för köpmännen
1817 beslöt Kungl. Maj:t att ingen handel eller bosättning i marknadsbodar eller kyrkstugor
mellan marknaderna fick förekomma
Strax innan hade livsmedelshandeln blivit fri, så att bönderna kunde etablera sig som
viktualiehandlare och konkurrera med borgarna.
Slutet av 1820-talet. Missnöjet i Piteå var stort för att man inte kunde vara i handelshusen
mellan marknaderna. Ordningsmakten i Skellefteå gjorde en razzia i kyrkbyn i november
1826 och avhyste då en piga med tillstånd från en rådman i Piteå att vara där. När Piteås
borgare fick besked om detta anhöll de om att få anlägga en köping i Skellefteå, som avslår.
Prosten Ström menar att Skellefteå är ingen tämlig plats. En sådan har man däremot i
Storkåge by, där en den förträffligaste hamn finnes och där tullkammaren i socknen också har
sin station. Även Umeå avslår med bl a följande motivering:
handeln vid marknaderna i Skellefteå har med varje år blivit mer och mer inskränkt genom
det lika obegränsade och oräkneliga antallandthandlare eller så kallade skojare, som här
utbildat sig...
Men skulle Kungl Maj :t anse det nödigt att anlägga en köping i Sk-å, anhöll umeborna, att
köpmännen i Umeå och Piteå måtte gemensamt få driva handel där med uteslutande av alla
andra städers handlande.
Kungl Maj :t avslog anläggaodet av köping, men de som hade marknadshus i kyrkstan fick
tillstånd att ha en av dem gemensamt antagen välfrejdad person som såg till husen och
varulagren.
Så var läget när Nordlander kom till Skellefteå

1838 Piteå anhåller hos kommerskollegium om att få anlägga en köping på något ställe i
.
Skellefteå. Helst på Körran, den nya mar~dsplten

??

Det är rörande att se vilken omtanke man hade för skelleftebomas bästa i både Piteå
och Umeå. Ur Piteås motivering: Lanthandel i Sk-å har "stigit till den enorma höjd, att det
knappt finnes en liten by inom sagde socken, där ej stora lager av allehanda kram- och
handelsvaror dagligen hållas till salu, och det uti vissa byar, nämligen Abyn, Byske,
Frostkåge, Storkåge, Degerbyn, Kyrkovallen, Sunnanå, Sörböle, Norrböle, Innervik, Bureå
med flere, finnasflere personer, som utan någon den minsta rättighet eller avgift till staten
och mången gång utan moralisk och intellektuell bildning
idka handel med allehanda köpmannavaror och ofta med
det sedefördärvande brännvinet" Därför vore det bäst om
handeln koncentrerades till en plats och ställdes under
kontroll.
Yttranden
Skellefteå uppdrog till häradshövding Helleday och
inspektor Hernod att motivera ett avstyrkande.
De pekar bl a på Kåge som ett bättre alternativ.
Nordlander. Som innehavare av prästbordet fick han yttra
sig. Utan reservation föreslår han att en stad anlägges i
Storkåge by. Där finns stor och rymlig hamn, en vidsträckt
udde med bra tomtmark, Kåge älv, som med sin rika
vattentillgång och sin sluttning inbjuder till både järnbruks
och fabrikers anläggning

Doktor Nils Nordlander.
Skulptur av Stina Stärner
(Ur boken Skellefteå 1845 - 19./5)

Umeå avstyrker
Kungl Maj:t följde landshövdingeämbetets förslag att låta en lantmätare kartlägga Körran
och Storkåge för en ny stad eller köping. Den besiktningen innebar att man förordade en plats
för köping eller stad i närheten av kyrkan.
Ungefår samtidigt som det här skedde anhöll Umeå om att få anlägga en köping i Skellefteå.
Man hade visserligen varit emot anläggandet av en köping där tidigare, men nu hade frågan
kommit i ett nytt läge, ansåg de.

Ä ven denna framställan fick skellefteborna yttra sig om.
I juli 1841 avgav ordf Dr Nordlander ett längre utlåtande. Här föreslår han att en stad med
stapelrätt anläggs, men inte i Kåge, utan i Norrböle by. Varför ändrar han sig om platsen?
Visserligen har Storkåge en ganska god hamn, säger han, men då medelpunkten för
varnavsättning och sammankomster är nära kyrkan och att vägarna från Norsjö, Burträsk och
Lövångers socknar möts här vill han i underdånighet föreslå Norrböle by.
Sockenstämman instämde enhälligt.
På hösten samma år skrev verksägare, handlande och och hantverkare till Kungl. Maj :t med
anhållan att en stapelstad anläggs i Norrböle by. De hade onekligen starka argument.
De visade statistik på utskeppningen från Skliiefteå.
Åren 1836-1840 hade till utrikes ort utklarerats 16 fartyg lastade i Piteå och 89 lastade i
Skellefteå. För 1841 var motsvarande siffror enligt tulljournalen 6, resp 46 fartyg.
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I dec 1842 tar landshövding Montgomery ställning. Han bifaller ansökningarna från
Skellefteå och förordar alltså en stad på Norrböle bys mark. Men han tillägger, att för den
tacksamhet denna ort känner ''för den vördade och älskade stamfadren av vårt nya
konungahus" att staden i Skellefteå skall få bära konungens namn, Karl Johans stad. Skulle
inte denna underdåniga anhållan bliva bifallen, föreslår han att staden måtte få namnet
Skellefteå.
Ägarbyten inom den tänkta staden fördröjde Kungl Maj :ts
beslut. Under tiden hann gamle kungen dö och vi slapp
namnet Karl Johans stad.
Den 6 nov 1845 godkände Kungl Maj :t köpet av mark och
anvisade nödiga medel.
Var skellefteborna nöjda nu? Inte riktigt. Man hade kämpat
för en stapelstad men fick en uppstad, det innebar att man
inte fick tullbehandlingsrätt.
Först år 1881 fick man stapelrätt
1836 flyttade marknaden till Körran och 1849 till stan.

Landshövding Gustaf Montgomery
(Ur boken Skellefteå 1845-1945)

Sockennämnden
Nordlander var en kraftfull man som inte drog sig för att ställa krav på sina medarbetare. Ett
bra exempel på detta är den instruktion för sockennämnden, som han skrev och som
godkändes i sockenstämman i juni 1848. I den allra första paragrafen heter det
"Till vårdande av socknens allmänna ekonomiska angelägenheter skall i socknen alltidfinnas
minst tvenne och högst fYra s. k. fullmäktige, vilka skola vara bofasta, förståndige,
skrivkunnige och välfrejdade män samt i övrigt kända för nykterhet och ordningssinne, för
fasthet och bestämdhet i lynne och tankesätt, dock utan härsklystnad och processgirighet".
Om vi ställde motsvarande krav, hur skulle det gå med rekryteringen?
Jag har i huvudsak berört de sidor hos Nordlander som haft betydelse för hans kommunala
gärning.

Skolor
Även skolfrågorna tog mycket tid för Nordlander, men undervisningen under hans tid
kommer Egil Johansson senare att tala om. Vad gäller lokalerna, så var Klockargården, som
fortfarande står kvar på Brännan, det första fasta skolhuset som byggdes i socknen. Det
skedde 1844 och användes även som bostad för läraren. Ytterligare en fast skola byggdes. Det
l'ar i Ytterttfor.s vid Byske. Närvaron var mycket låg. Bara 24 av 200 skolpliktiga barn gick i
skolan på Bräntum 1850.
Först 18_69 inrättades en småbarnsskola i smden.
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Läroverk
I nov 1859 beslöt stadens styrande att de var villiga att bekosta lokalerna för ett lägre
elementarläroverk Nordlander var stiftsfullmäktig till riksdagen( rikets ständer) och hade
goda kontakter i Stockholm. Honom ville staden nyttja i detta ärende och beslöt:
"Då stadens innevånare därjämte hade sig bekant den nitälskan för upplysning och
framåtskridande i såväl intellektuellt som industriellt hänseende, vilken ortens vördade och
älskade själasörjare, herr doktorn och ordensledamoten N Nordlander, städse visat, ville
stadens innevånare enhälligt hava honom anförtrott handhavandet av detta ärende".
Nordlander fanns redan i Stockholm och fick beslutet via ett telegram. Han sökte stöd hos
Pehr Nyström, ledamot av bondeståndet i Västerbotten, och de avgav var sin likalydande
motion i sina resp stånd. Som argument framhöll de bygdens folkrikedom, över 30 000 inv,
trots att staden bara hade ca 300, och det fanns 5804 barn av mankön, varav minst 70
bedömdes skulle söka sig till elementarskolan. Även de långa avstånden till Luleå och Umeå
beskrevs.
Ständerna biföll motionen och den 29 dec 1860 utfårdar regeringen klartecken.
Undervisningen skulle ske i det nya stadshuset, men det var ännu inte klart. Det första året
bedrevs undervisningen i den s k Forssellska gården, stationsgatan 3, i ett rum på norra
gaveln mätande 6 8 meter med 21 elever. Eleverna hade fördelats på två årskurser. 12 elever
gick i klass två och 9 elever i klass ett. Åldersspridningen var stor. Den äldste var 20 år och
den yngste 9 år.
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Denna tavla av Nils Nordlander målades 1931 av
Norsjökonstnären Mauritz Lindqvist. Han målade
samtidigt, på uppdrag av kyrkorådet, ett porträtt av
S:t Olovs förste kyrkoherde Wermelin.
Arvode var 450 kr för bägge tillsammans.
Nordlander-tavlan stals 1977 och återfanns tre år
senare illa tilltygad.
Efter en restaurering hänger nu porträttet av Nils
Nordlander i S:t Olovs församlingsgård. (HÅ)
Staden grundare Nils Nordlander
(Foto:UifJohansson NV)

Prosten Sörlander

Fil. doktor Sara Lidman

Sara Lidman skriver på ett par ställen i sitt järnbane-epos om prosten Nils Nordlander eller
Sörlander, som hon valt att kalla honom. De avsnitten läste hon vid symposiet och de återger
vi här. Hon berättade även om ett möte mellan Anna-Slava och predikanten Zakri.
Det avsnittet ersätter vi enligt Saras önskan i bifogat brev, som vi fått löfte återge - tack fo r
det.!
Sara skriver:
Till Redaktörerna för Rapporten över Nordlander-dagen !
ja men jag borde naturligtvis ha sagt nej tack från f örsta
början !
Men den nuvarande Dompr osten , Lars Jonsson, är det svårt att
säga nej till - frånsett att det alltid är roligt komma till
Skjellet - och att jag så gärna ville höra de andra tala om
fenomenet NORDLANDER .
Alltnog: per telefon fick Lars Jonsson det att låta som
om jag hade ett stort och viktigt kapitel om en "Sörlander " i
Jernbanesviten - och de t måste väl ha NORDLANDER som förlaga?!
Och när jag sen tittar e f ter är det ju bara ett litet
spektakel som några ungkarlar håller på med den dag när de
släpper hästarna fria till skogsbete...
Min farmor kunde återge någon liten skröna om Den Väldige
Nordlander t . ex . beskyllningen mot honom att vara en
världspräst . Visserligen grät han som det hövdes under
predikan - över församlingens ogudaktighet - "men tarern var
frusse s 'a tt he skråppe mot pulpetn eini predik'stoln ... "
Det var med Nordlander som med de kungliga! Ett halvt
överjordiskt väsen som det var lovligt att skvallra om - som
Karl XV " som då gjorde minst hundra pojkar - och det bara i
Lappmarken!" Denna blandning av beundran - och lust att pika
överheten som Bachtin skrivi t så roligt om i Skrattets
historia ! Torgny Lindgren borde skriva den absoluta historien
om Domprosten Nordlander!!!
Min lilla anekdot om Sörlander, där hästkarlarna föreställer
sig hur det skulle låta om den verklige Domprosten skulle
efterlysa en bortkommen häst (s ådana efter lysningar var
synnerligen vanliga i Jörn/Lillvattnets kyrka vid Mikaeli i
slutet på 1800-talet) samt en parafras över en tänkt predikan
där Nordlander smyger in råd om översilningsängar i en
utläggning om tron
det är bara ett par sidor ... Och jag hade inte tid skriva
något föredrag- vilket skulle ha förutsatt forskning ...
sådan som de andra föreläsarna hade gjort föredömligt! Alltså
måste jag "späda ut " mitt lill a anförande med några sidor till
och tänkte då på en skiss till kyrkoårets texter invävda i
~ybgarns
arbeten olika tider,Rå dygnet och alltefter
arst~d

.

Men på kvällen innan vi skulle tala tyckte jag plötsligt
att detta såg både magert och tråkigt ut! I all hast bestämde
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jag mej för att ta en lång dispyt mellan Anna-stava och
predikanten Zakri istället Och så blev det för långt i sig - och
alldeles för långt från Nordlander ...
Jag var mycket missnöjd med mig själv medan jag läste och tänkte att jag verkligen inte förtjänade publikens
vänliga mottagande.
Så att nu skickar jag i alla fall mitt första förslag trots att inte heller det ...
det är bekymmersamt att vara författare! Den konstanta
förseningen! Man vet alltid hur det skulle ha varit - efteråt ...
längre fram...
osv
egentligen
tycker jag att Ni skulle skriva att Sara inte
gjorde något föredrag hon bara läste några bitar ur Jernkronan
och så skyller vi på Lars Jonsson! och hälsar honom
i alla fall hjärteliigen!
Eder

Sara Lidman berättar och läser om Särlander vid
Nordlander-symposiet.
(Foto Harry Akesson)

Så över till Saras Skjellet-prost i Din tjänare hör "där hästkarlarnaföreställer sig hur det skulle låta
om den verklige Domprosten skulle efterlysa en bortkommen häst"

Jani, läs några kungörelser för oss! Läs om den lösa pigan med garosibandet!
Ne den där om hästen med manet rött.
Är det prosten i Skjellet som ska kungöra eller är det vår egen stackare, sa KläppJani.
Först prosten! Och sedan Kilen, stackarn.
Och han läste upp en efterlysning med prostens hela makt och mage, den hästen var
förvisso skön men långt ifrån oskyldig; man kom att tänka på Herodes i Betlehem när
han gav kännetecknetstierna i pannan; men ju närmare Kläpp-Jamprosten kom
september i kungörelsen dess häftigare rusade bondens minne; den omständliga
beskrivningen av en fläck på käkbenet bröts av hästens mått och fårg, sedd på håll;
och nere vid östra bakbenets hov kom m~Jötslig
att tänka på hästens man.
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En häst bortkommit från bete ,
i Lil1vattnets socken
Svartmyrliden mellan Klintbulta
och Ånäslyckan.
Han haver enstierna i pannan
en stycken tjuka med läderrem
hopfäst med spänne av järn
på tjukan står ristat P och O
en grå fläck hafver min häst
på högra käkbenet
som om fyra kronor av selver
vore lagda där
huvom ruvom.
Mellan tie och elva qvarter hög
är min förlorade häst
och i sin bästa ålder
sex på det sjunde
till fårgen jusrö
på frambenet är han vithövd
ifrån hovleden
en liten ring vid själva leden
hafver han på östra backbenet
och manet rött
vilken som kan återskaffa sagda kreatur
erhåller vedergällning utan prut
av hästens rätta ägare
som är undertecknad
i september, Lillvattnet
och Ånäslyckan
P o Boman
Kläpp-Jani kunde inte låta bli att göra ett tillägg till den ursprungliga efterlysningen:
sannerligen säger jag eder: den hästens man är rött som scharlakan och gunåde den
syndapalten om han icke sig omvänder före Mikaeli.
Kläpp-Jani hade utstående ögon och neddragna mungipor och såg alltid en
aning sårad ut, som om han blivit frånstulen en sockerbit. Och denna besvikna
barnatro kunde på ögonblicket duka upp en hundrakilos prost i stånd att sända två
tusen själar till helvetet och tjugo drängar till att bärga prästbode
~ det skedde
mest med vänstra ögonbrynet, rösten och ena handen bakom ryggen - för att lika
snabbt krympa till den magra kapellpredikanten som alltid frös. Klynkandet,
~ när Kilen darrade fram notisen om den bortkomna hästen stod
näsan händera
han som om han i vatje ögonblick befarade att bli sparkad av sagda häst.
Om en kväll i januari man trodde att tiden stannat och glömt bort en, var man
räddad om man kunde minnas en enda av Kläpp-Janis återgivningar. Hur något
kunde vara så komiskt på ytan och samtidigt i grunden så sorgligt ! Så kom man i
svängning mellan den dråpliga ytan och smärtans grund och tiden rörde sig åter
och en morgon skulle det säkert bli vår och dags att släppa ut hästen.
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Moses i Basnäs kunde allt om dikning. Hanfick t.o.m beröm av lantmätaren. De andra karlarna
var lite undrande över hur han lärt sig konsten. (Ur "Din tjänare hör)

"Vars tro ni 'n Moses har lärt sig allt det där om vattnets vägar?"
Jag hörde en som sade att Moses varit dräng hos prosten i Skjellet, när han var
ung.
Nej det skall inte vara sant. Det finns dem som hava det att han har lärt sig
kommendera vattnen bara av att höra några predikningar av Skjellet-prosten.
Jani hur låter det när prosten talar om vårflodens nåd.
Och Jani bötjade predika. Hur kan man förtjäna detta skvalande, mina vänner? Jo
med diken och kanaler lockar man och leder detta vatten till att ställa sig över den
magra myran som frusit så bitterliga under snöns syndastraff, detta själens sly som
likt ett misströstans kärr kan vara som en enda sump. Mygg knott svidare broms
illfundiga getingar och blanka sländor äro de frestelser som allenast trivas på dessa
blöta flarkar. Men fjällvattnet! Det som kommer oppifrån marka, sprudlande som
nåden själv, om det ledes in över eländet med trons starka jordyxor och spadar,
genom diken och rännor, se då tvättas vart strå såsom i Lammets blod, då omspolas
dessa syndens rötter och få näring såsom från ovan och bölja växa hejvilt En sådan
ogudaktig myra som sålunda genomforsas, nej genomkorsas, av nådens söta vatten,
hon blir gödd och frisk och glad såsom en återlöst själ. Där växa starr och fräkne i den
frihet som Luther så härligt beskriver i sitt rop: synda tappert! Mina vänner! Fatten
mig rätt! Räckte det bara med väta så har ju det orörda kärret nog därav. Men som
aposteln så sant bedyrat: vattnet verkar det förvisso icke! Utan rörelsen! Att det icke
bliver stilla kringoro syndens gamla rötter! Minst tre veckor måste ängen stå översilad. Sedan öppnar man dammluckorna ett par veckor före slåttern och låter vattnet
fara i frid tillbaka till älven och vidare nedåt havet. Och av den bondens tacksamhet
mot vattnet växer gräset på hans dammängar högt som goda gärningar, de gärningar
som så långt ifrån ära att beteckna som verklära och trätande under lagen fast mer ära
de sanna nådens frukter som doktor Luther tillstatt.
Så skynden eder, mina små bröder, att dika ut era syndiga träskmarker, visen bort
därifrån det gamla sura vattnet som icke giver liv utan som fastmer får gräsets
fötter att ruttna i strumpskaften. Och låten friska strömmar spola däröver. Tre
veckor vatje vår. Mina älskade små bröder! Vaken och diken och samlen Eder
starr i alla lador - så skall mjölk, ost och allt annat tillfalla Eder.
Som Jani kunde få dem att längta efter den prosten!
Om Lillvattnet fått vara kvar i Skjellet landsförsamling så hade vi fått höra om
den osten oftare!
Han kom bara tre gånger om året. Han tyckte det var för kallt om vintern i vårt
kapell .
Och Jani invände, med en liten förtvinad gumröst:
men han är en världspräst l Bara jord och värld! Det är tunna gudsord som komma
från den där Sörlander!
Men han hade åtminstone en fet röst.
Flera bry sig inte om att betala tiondet till Kilen.
Vi borde hava en stark präst, sa Didrik.
Vi hava ju Zakri. Det är en stor andans man.
Jo men det är en skam för socknen att hava en mager präst.
Jani - vad säger Zakri om Sörlander.
"... falska profeter vars mun skria nåd! Men vars hjärtan ära fulla av denna
världens slåtter. Tro säger han! Men vad nft!nar han därmed? Jo den rike mannens
tro!
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Den pålen slungar han med all kraft ned i tegen och ställer sig med båda fötterna på
dess nedersta slå för att gunga den desto djupare ned i jordens kött." Jani stod och
neg och vindade med ögonen som predikanten Zakri.
Zakri själv är en väldig dikare på sitt hemman.
Ibland tror jag att han förtalar arbetet som han gör för att vi ska längta dess mer
efter att få dika. Så syndigt som han håller det måste det ju vara hevittis roligt att
pula och dika?!
Dem säga att prosten i Skjellet har tjugo drängar och pigor för jämnan.
Dem säga att hans prästbord är det fetaste norr om Ångermanälven.
Som Moses där i Basnäs skulle ha grävt sina kanaler själv! sa Didrik.
De stannade och kokade kaffe vid Soppån. Någon hade en tom snusburk med sig,
en annan elddon och fnöske. De gjorde sig näverskopor att dricka ur. De tvättade
fötterna.

Här kommer så "en skiss till kyrkoårets texter invävda i nybyggarnas arbeten olika tider på
dygnet och alltefter årstid". (Ur "Nabots sten")
Innan Hagar kom hade Didrik och Anna-Stava haft friheten att kunna göra avsteg
från bondeårets fasta ordning, För alla andra hade varje vecka sina givna sysslor
och böneämnen.
Vid den tiden för påskalammets tillredelse i Jerusalem snöptes haggalammen i
Lillvattnet
och när Mästaren gick genom lyckta dörrar klipptes fåren för andra gången på
vintern.
I veckan mellan den gode herden ochChristigång till Fadren släpptes fåren till
skogs på sommarbete. I dc gårdar där fodret varit så knappt att fåren gingo på knä
kunde händiga kvinnor sätta näverrullar runt knäna och så stötta upp de svagbenta
och hålla dem på gärdan några dagar tills benen stramade upp sig. Sådant förstod
sig Anna-Stava på. Men då pappaMärten hade en foderberäkning så sträng, att
kreaturen kunde stå på egna ben året om, kunde Anna-Stavas omtänksamma
näver användas till annat
korgmaei
~ spotpennor ~ skrivpapper för ABC-barn.
Efter den söndag när texten prisade den Helige Andes ämbeten brukade
pappaMärten sprida ut gödseln på åker och potatisland från de högar som körts dit
på sista snön. Det skedde under ett så högtidligt berömmande av skitens
egenskaper att bambamen trodde att den lätta ångan som stod upp från åkern var
andakt i ordets egentliga mening.
PappaMårten kunde fördöma Wer/den i den mån den var slöseri, brännvin och
utländska kryddor, men aldrig jorden - den var hans käraste motståndare och vän
därför godkände han inte Luthers jämställande jord-chväl
~ världen var laglös så vitt Mårten förstod - det var det hemska med den.
Didrik gillade världen, den skulle han besegra. Men han fruktade jorden, dess
tyngd. Och han avskydde lukten av dynga. Samt sten.
Anna-Stava fruktade Werlden. Där härjade Lucifer med allsköns förförelse och den som inte hade kunskap att sätta emot måste fly den. Och jorden fordrade
krafter, muskelstyrka, arghet. Anna-Stava orkade inte mycket mer än att så komet.
Men det gjorde hon i tre långa dagsverken utan att tröttna, även om hon var
havande. Hon hade lärt sig konsten att så den försommar när hon trätfåt Didrik
och hon sjönk in i ert likartad dröm när fiÖn varje år därefter gick med
såningsskäppan på magen och armar som famnade, slog ifrån sig, hänvisade, och
famnade igen;
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men i höbärgningen orkade hon mindre.
- Det där kan pigorna göra, sa Didrik, tog ifrån henne räfsan och ledde in sin
klena hustru till en vilostund mer ansträngande än så många famnar hö.
När Jesus utspisade fyratusen män och varnade för Herodes och fanseemas
surdeg var det lämpligt att skära komet om det endast var fullmatat. Annars fick
man vara beredd att gå med rep över åkern natten mot den tjugofemte augusti när
"Lovisa" lägger sig över åkern så brännande söt och knäpper till s ' att komet
förfryser om hon får hållas.
- Det där får drängarna göra, sa Didrik och beställde säckar av rågsikt och
hwitmjöl att hämtas från Skjellet till Månliden på första snön.
När det predikats om den döve och dumbe som Jesus botade var det dags att
taga hem fåren från skogen. De hade förvildats under sommarmånaderna så att de
fruktade folk mer än den annalkande vintern. Så att det tog snabbfotade pojkar
och drängar minst en dag att driva ihop dem. Ett knep var att med oväsen hålla
dem springande så att de inte fick en pisspaus på hela dagen. Ett annat var att
driva dem mot en flark så att ullen förtyngdes av vatten och gyttja. Då kunde de
upphinnas och infångas.
Veckan mellan två herrars tjänande och Änkans son i Nain var ofta lämpligt
kall för höstslakten. Då brukade Didrik tära och mala - som om hemkomet ändå
var något värt- och gärna blev han borta de två dagar som slakten varade i
Månliden
då Erika var svärdotter hos mjölnarn i Qwarnträsk och då han alltid hade så
mycket att tala om med denna syster.
Anna-Stava däremot var med om slakten. Hon bad för djuren. Och för karlarna
som måste klubba och sticka och flå. Och för allt som måste äta medan det levde.
Hon vispade blodet och var med om styckningen. Det hela var till åminnelse av
Saiva, storsvagårens heliga ko i Basnäs; urkreaturet; tillvarons suckan.
Texten om bröllopskläderna var oawislig: då måste halvylleväven vara fårdig
så att vitväven kunde revas.
Och innan Jairi dotter uppväcktes måste qwinnoma baka i tre dygn nästan utan
sömn: minst tusen tunnbröd behövdes över vintern till vårbaket
Och så vidare.
På samma sätt hade dygnet sina timmar intecknade. Uppgörandet av elden i
gryningen. Kaffe till husfolket och vatten till kreaturen. Tarv och mockande.
Morgonvarden i köket och höet till koma.
Och sedan resten av dagen vid skrubbsäte, spinnrock, vävstol, sticksöm och
syende. Och för männen körstor på dagen och skötsel av seltyg och såg, yxa och
andra verktyg om kvällen.
Måltider. Böner. Den tysta skymningsstunden när alla skickade sig lågmält
därför att det var vittrans timme, den enda stund hon hade rätt att nosa på luften i
en nejd som för övrigt befolkats. Åh den lilla hänsynen var man skyldig vittran
efter allt man tagit ifrån hennes stam och rot! Så man höll sig inne och kurade
skymning - om endast möjligt.
Dessa regler och rytmer som delade upp året, månaden, veckan, dygnet,
timman, kunde någon gång kännas instängande.
Men för det mesta upplevdes vanorna lika nödvändiga som revbenen i
bröstkorgen, varförutan hjärtat skulle kunna rusa ut och slå ihjäl sig mot tomma
intet!
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N Nordlander- Sparbanksgrundaren
Bankdirektör Lars Karlgren
"Af alla de försök man i vårt land gjort att sammanbringa eller bilda kapitaler har icke
något varit så ändamålsenligt som stiftandet af sparbankerna. De äro ett resultat af
gryende kommunalanda och de hedra sitt ursprung."

Så högaktningsfullt och respektfullt uttryckte sig Skellefteå tidning våren 1852 när prosten
Nordlander lade fram förslaget i att bilda en sparbank. Det finns naturligtvis en bakgrund till
att Skellefteå tidning uttrycker sig på detta sätt, vilket vi förstår om vi förflyttar oss ca 50 år
tillbaka i tiden till 1700-talets sista decennier som innebar genomgripande förändringar i
Europa när nya ideer på många olika områden vann insteg och en ny syn på människan och
hennes förmåga att själv forma sitt liv bötjade vinna gehör. Välstånd i betydelsen bättre
sociala och ekonomiska villkor för folkets stora flertal blev argument i den politiska debatten.
Som en del i diskussionen om fattigdomens problem förespråkade flera framstående politiker
och ekonomer att sparinrättningar skulle inrättas i syfte att förebygga behovet av fattigvård.
Både i Tyskland och Storbritannien bildades under slutet av 1700-talet sparinrättningar/sparkassor av olika slag. Gemensamt för dem var att de vände sig till speciella
grupper och hade välgörande syften.
I Sverige bildades också sparkassor men när det första förslaget om bildandet av sparbanker
väcktes i vårt land var landet i kris. Sverige hade på 181 O-talet stora ekonomiska problem.
Fredskrisen efter revolutions- och Napoleonkrigen satte sina spår även i Sverige. Priserna steg
och den svenska valutan försämrades i förhållande till utlandet och problemen utvecklades till
en kris. De privata bankinstitut, diskontema, som hade bildats 1773, kom i svårigheter. Vid en
extra riksdag 1817 beslutades att överföra deras verksamhet till riksbanken för utredning och
aweckling. De kom alla att upphöra.
Och om det var någon som trodde att den bank- och finanskris vi hade i vårt land 1992-93 var
unik i sitt slag så ger en bläddring i våra historieböcker ett annat perspektiv; även på de åren.
Den sparbank, som räknas som det svenska sparbanksväsendets föregångare, grundades år
181 O i Ruthwell i södra Skottland. Initiativtagare och dessutom ansvarig för sparbankens
skötsel var kyrkoherden Henry Duncan (1774-1846). Det nya med sparbanken i Ruthweil var
att vem som helst när som helst skulle f å sätta in hur små belopp som helst och behålla
äganderätten till och den fria dispositionsrätten över insatta medel. Nu kom sparbanksiden
att omfattas av stort intresse. Ryktet om den nya sparinrättningen spred sig, iden kom att
utvecklas så att,
• ingen ägare skulle finnas,
• ingen enskild person skulle få ta del av vinsten,
• vinsten skulle fonderas för att trygga insättamas tillgodohavanden,
• viss avsättning till allmännyttiga och välgörande ändamål kunde få ske.
Delar av det jag nu beskrivit har tillkommit senare men ni förstår ändå i vilken anda sparbankerna startades. Den första sparbanken i vårt land startades i Göteborg av en ung inflyttad
tysk köpman, Eduard Ludendorf (30 år). Han dolit
) ~ 824
endast 34 år gammal.
Sparbanksiden spred sig snabbt över landet och kom till Härnösand 1827 men i resten av
Norrland gick det trögt. År 1852 lät landshövding Gustav AdolfMontgomery sända ut ett
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cirkulär till alla kyrkoherdar i Västerbottens län- som då bestod av landskapen Norrbotten
och Västerbotten - där han utförligt motiverade varför man borde bilda sparbanker. Många
sockenstämmor ställde sig kallt avvisande men i Skellefteå föll det i god jordmån tack vare
att det fanns en person med den auktoritet och intresse som krävdes för att föra sparbanksiden i hamn. Efter många diskussioner och noggranna förberedelser drog prosten Nils
Nordlander frågan inför sockenstämman och följande protokoll blev upprättat,
"Dels till följd af den uppmaning i ämnet, som herr Landshöfdingen i utfärdad skrifvelse
gifvit, och dels med afseende på den stora nytta en sparbanksinrättning inom denna folkrika
socken skulle medföra, hade ordföranden velat i allmän sockenstämma höra Skellefteå
sockenmän i ämnet, hvarefter, och sedan sockenmännen hade enhälligt erkändt nyttan och
nödvändigheten af den föreslagna sparbanksinrättningen, ordföranden tillkännagaf, at han
med ledning af åtskilliga sparbankers reglementen hade uppsatt förslag till ett dyligt
reglemente för en sparbanksinrättning härslädes, hel1st han vore fullt förvissad, att en sådan
inrättning borde med säkerhet kunna här åvägabringas och bära sig. Detta förslag upplästes nu
ljudeligen och blef i § efter § granskade och diskuterade samt slutligen till alla delar godkändt
och antaget; hvarhå ordföranden af sockenmännen anmodades att nämnda reglemente hos
Kungl. Maj :t till nådig stadfästelse i underdånighet anmäla. Sockenfullmäktige f.
riksdagsmannen J. Westermark iDegerbyn och bonden Lars Hansson i Myckle, fingosig ock
uppdraget att å sockenmännens vägnar det renskrifna exemplaret af Reglementet underskrifva
och dess likalydelse med det i dag uppläste och antagna vitsorda."
Berömmet i Skellefteå tidning låter ej vänta på sig och redan den 25 november 1852 skriver
man följande,
"Behofvet af denna nyttiga och nödvändiga inrättning har länge varit känt och erkändt. Nyttan
af sparbanken är tydligen för de flesta af sockenmännen så bekant, att vi ej behövde orda
derom vidare, än att tillfälle för den mindre bemedlade att utan kostnad och utan egen
omtanke, få hvatje besparad skärf af hans möda och arbete, förvandlad till ett räntegivande
Capital, som äfven utan vidare tillskott oupphörligen förökas, bör afhvar och en med nöje
och tacksamhet omfattas, i synnerhet som härtill kommer den fördelen att den insatta
besparingen vid kommande behof genast får lyftas och alltid blifver en säker tillflykt i nödens
stund."
Det är inte utan att jag som företrädare för banken känner viss avundsjuka över dåtida
tidningars välvilliga inställning till bankens verksamhet. Idag är det sällan det i massmedia
uttrycks några positiva tankar om bankerna.
Nu händer mycket, man skickar brev till Kungl. Majt och regeringen som den 18 januari 1853
låter meddela att det är Länsstyrelsen som ska meddela stadfästelsen vilket tog ca 6 veckor.
Därefter bestämdes att banken skulle ha sitt kontor "någonstädes i närheten av Skellefteå
kyrka" . Tydligen ville man inte tala om att sätet var prästgården kanske ville inte prosten
Nordlander att banden mellan kyrkan och pengama skulle vara så tydliga.
Direktion tillsattes och medlemmarna skulle vara "fullt bofaste och vederhäftiga män" och
kunde få tjänstgöra "intill dess de själva detta ledamotskap sig avsäga eller med döden avgå",
vilket ju låter väldigt dramatiskt.
.~tf

~

Den 6 april 1853 kungjordes bankens start och för oss Skelleftebor är det ju särskilt
glädjande att stå för länets längsta banktradition eftersom Umeå bildades först 1854,
Luleå 1864 och Örnsköldsvik 1865.
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De sex första insättningarna - i den nybildade sparbanken - kom att bli familjen
Nordlander och då naturligtvis de fyra döttrarna, varav en ju var den blivande
konstnärinnan Anna Nordlander.
Det finns förstås många mer eller mindre dråpliga historier i anslutning till bankens första år,
bland annat den om förvaltaren från Robertsfors som tappade 4004 riksdaler som upphittades
av en fattig, sjuklig tjänstepiga, vilken som hittelön begåvades med en "lumpen 2 riksdaler
bancosedel" I tidningen stod att läsa följande notis,
"Ehuru det kanhända ej är på sin plats och äfven torde blifva utan verkan, kunna vi ej
underlåta att uppmana herr Förvaltaren att med en passande belöning, t ex l 00 rdr bco, insatte
i Sparbanken ytterligare ihågkomma den ärliga, fattiga, gamla och sjuka quinnan" . Tidningen
utlovade till och med en upprättelsenotis i händelse av att de l 00 rdr blev insatta. Någon
sådan notis skymtar emellertid aldrig senare, varav man får dra den slutsatsen, att herr
Förvaltaren funnit en för egen del mer lönande placering av pengarna.
Tiden är dock en ändlig resurs - så ock för prosten Nordlander, som efter tre år på grund av
riksdagsmannauppdrag var tvungen avsäga sig sitt uppdrag och han efterträddes av handlaren
O H Swartling. Det är för övrigt många kända skelleftebor som finns med i anslutning till
bankens start och bland de oavlönade sex direktionsledamöterna finner vi bland annat utöver Nordlander själv
Hovkamrer N Clausen
Apotekare M Dyhr
Bonden Nickus Sundkvist, Sunnanå
Bonden B Stenlund, Sunnanå
Bonden G Hedlund på Brännan

Första bankkontoret låg i kyrkoherdens
bostad (stiftsgården) .
Sparbankens kontor flyttades 1853 till
staden och till Hovkamrer N Clausens
bostad, Storgatan 38.
(2:a huset på bilden, i dag bortre delen av
Gal/erian)
Hit till Storgatan 38-40 återvände
Sparbanken 196-+
(Foto: Ur Skellejteå-Kalendern 1992)

Pengama som togs om hand blev nu tvungna placeras hos någon som var beredd betala ränta
- helt enkelt en låntagare - för att banken skulle kunna betala ränta till insättarna.
Hovkamreren och riddaren N Clausen lånade pengama mot revers. Hans roll som
placeringsobjekt övertogs 1854 av consul Set Franzen. Uppenbarligen var dess herrar
kreditvärdiga. Sedermera hittar vi som låntagare och räntebetalare till exempel herrar
Ytterfors Bruks- och sågverksintressenter likso111handlaren C J Fougman.
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En kredit till en bonde i Kusmark ledde dock till ovanliga arbetsuppgifter för direktionen.
Bonden gick nämligen i konkurs och för att skydda bankens fordran fick direktionsledamöterna själva se till att höet bärgades och koma mjölkades. Detta brukar jag ibland
påminna vår nuvarande styrelse om när besvärliga obeståndsfrågor ska lösas.
Skellefteå tidning tyckte uppenbarligen bra om Sparbanken och ger läsarna råd, detta efter att
ha fått information om lönköpings hushållningssällskaps råd till sina medleminar om nyttan
av att sätta in pigors och drängars lön på banken, om de varit flitiga.
"Om blott en ringa del af de enorma summor, som årligen förslösas på caffe och
brännvin, afsattes för framtiden och öfverlemnades till Sparbanken, skulle mången se
sig i stånd att med det från den förflutna tiden besparade kunna försörja sig sjelf på
sina gamla dagar".
Numera när banken är ett aktiebolag- i sig en paradox - namnet FöreningsSparbanken AB innehåller begreppet
• Sparbanken - som inga ägare har
• Föreningsbanken - som var en medlemsbank utan ägare
• Aktiebolag- som väl kan anses vara förebild för enskilt ägande.
Nu har en så kallad Sparbanksstiftelse - utan ägare - tagit hand om värdet av vår gamla bank,
detta i form av aktier i FöreningsSparbanken. Denna stiftelse delar ut pengar till allmännyttiga ändamål och bland annat har vi genom den kunnat stödja museum Anna Nordlander,
vilket känns trevligt med hänsyn taget till bankens koppling till familjen Nordlander.
Banken har sedan Nordlanders tid passerat många milstolpar och självklart skulle jag med
mina snart 40 år i bankens tjänst kunna berätta om många
• Första fusionsvågen på 70-talet (Umeå!Skellefteå)
•
•

Andra fusionsvågen på 80-talet (Sparbanken Norrland)
Bank- och finanskrisen 1992/93

•

Fusion med Föreningsbanken

•
•

Utbyggnader av kontorsnät
2000-talets Internet miljöer för bankverksamhet

men nöjer mig med att avsluta - åter med ett citat - eller helt enkelt ett förslag till slogan för
banken när milstolpen 1.000 insättare passerats och året var 1874 även detta taget ur
Skellefteå tidning. Citatet hittade jag i början av nittiotalet och jag tyckte det var bra att ta
fram då och då, särskilt under bank- och finanskrisen 92/93 och det lyder som följer,
"Molntappame på den ekonomiska himmelen göra oss icke det ringaste mulna i synen"

Anm. Citat hämtade ur boken Skellefteå sparbank 1853 - 1953, en minnesskrift redigerad av
Sparfrämjandet.
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Anna Nordlander- prostdotter och konstnär
Fil doktor Barbro Werkmäster
Nils Nordlanders yngsta dotter Anna Nordlander ( 1843-79) är en pionjärgestalt på mer än ett
sätt. Hon var en av de första kvinnorna från övre Norrland som blev professionell konstnär
och som utbildade sig både på Konstakademien i Stockholm och i Paris. Före henne var
endast Elise Brandt ( 1810- 84) från Luleå, som vid slutet av 1840-talet besökte Akademien
som extraelev och sedan studerade några år i Paris. Anna Nordlander tillhörde för det andra
den första skaran ordinarie kvinnliga elever på Akademien i Stockholm och för det tredje och
inte minst väsentliga förnyade hon med sina skildringar av samer och norrländska landskap
bägge dessa motiv.
Den som ägnat sig mest åt att utforska Anna Nordlander är Ann Mari Möller, som redovisat
delar av sin forskning i antologin Anna Nordlander och hennes samtid ( 1993 ). Själv har jag
främst ägnat mig åt de kvinnliga konstnärerna som grupp, även om jag också studerat
enskilda konstnärsöden, t. ex. Jenny Nyström. Speciellt intresse har jag ägnat åt det sena
1800-talets konstnärer, dvs. Anna Nordlanders kvinnliga konstnärskamrater, redovisat dels i
den nämnda boken, dels i Konstakademiens utställning och katalog Från Amalia Lindegren
till Julia Beck (1997). I samband med denna forskning har jag kunnat komplettera bilden av
Anna Nordlander.
Jag kommer att sätta in Anna Nordlander i ett övergripande sammanhang och diskutera
hennes position som kvinna, som konstnär, som norrländska och som prostdotter. Viktigt i
mina resonemang är också begreppen centrum och periferi.

Prostdattern
Anna Nordlander är ungefår jämngammal med staden
Skellefteå, hon var två år när den stiftades. Den stad hon
växte upp i var ännu mycket liten, ca 150 invånare, de
närliggande städerna Umeå och Piteå var tio gånger
större. Både i staden och på den omgivande landsbygden,
som tillhörde pastoratet, var prosten och prostgården ett
religiöst, kulturellt och intellektuellt centrum. Att växa
upp som prostdotter var att tillhöra den lilla stadens elit.
Men det innebar också att komma i kontakt med
pastoratets alla invånare, hjälpsökande såväl som
myndighetspersoner. Till prostgården hörde ett jordbruk
med allt vad det innebar av odling och djurhållning.

Anna Nordlander fotograferad av
atelje GustafJoop & Co. i Stockholm
En prostgård fungerade också som gästgivaregård för många genomresande, och där hade alla
stadens besökande anmälningsplikt.
Prostgården besöktes t. ex. av konstnären Johan Fredrik Höckert på sin väg till inlandet 1850,
detsamma gjorde dåvarande kronprinsen Karl XV på sin norrlandsresa 1858.
En prostgård var således tillräcklig för att ska{fåraen kulturella uppväxtmiljö, som var en av
förutsättningarna för Anna Nordlanders konstnärskap. Över hela Sverige byggdes i dessa
dagar inte bara nya vägar och järnvägar utan också det osynliga nät som oavsett geografisk
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hemvist band samman de människor som bildade det nya borgerliga samhällets styrande och
kulturellt dominerande skikt. Brev skrevs och lästes av många. Litteratur, konst, musik, teater
spreds över landet och diskuterades både i breven och på lokala tillställningar. Trots att
resorna var besvärliga besökte samhällets ståndspersoner ofta varandra och Stockholm var
den knutpunkt där »alla« möttes.
Nils Nordlander var en dynamisk och liberal prästman. Som riksdagsman för prästståndet
var han långa tider bosatt i Stockholm. I hur stor utsträckning familjen följde med finns ännu
inte helt framforskat, men teckningar av en son och tre döttrar utfördes av Maria Röhll85859, så då måste de ha varit där.
Anna Nordlander var inte den enda prästdottern som gick på Konstakademien under hennes
studietid, de två andra var Alnanda Bergstedt ( 1841-1918) från Örebro och Hil da Nordendahl
(1849- 1937) från Enånger. I detta sammanhang kan också nämnas akademikamraten
Elisabeth Rosenius, dotter till den kände predikanten OlofRosemus bördig från Burträsk.
Bland kvinnliga konstnärer från denna tid som inte gick på Akademien och har jag funnit
flera andra prästdöttrar.
Det var alltså inte som jag först trodde att det innebar ett hinder att vara dotter till en präst
om man ville bli konstnär. Konstnären som man och bohem var en föreställning som började
gro vid denna tid. Bilden av den borgerliga kvinnan var den motsatta, den sedliga och
behagfulla, oavsett om någotdera stämde med verkligheten eller inte. Fortfarande var
giftermål den främsta försörjningsmöjligheten för borgerliga kvinnor, men kvinnoöverskottet
under 1800-talet tvingade många att i stället söka något arbete. Frånsett guvernant var ett
konstnärligt yrke ett av de få alternativ som stod till buds. Där fanns möjligheten att bli
porträttör, kopist, xylograf, teckningslärare, det senare något som Anna Nordlander provade
på i det nyöppnade läroverket i Skellefteå 1864-65, alltså innan hon började vid Akademien.

Utbildningen
Vad fick henne då att bli konstnär? I borgerliga flickors uppfostran ingick att teckna och måla
akvarell, att lära sig sjunga, spela piano och brodera. En talang på någotdera området kunde
alltså både upptäckas och odlas. Konstakademien öppnades för ordinarie kvinnliga elever
1864. För att söka in på Akademien måste man lämna arbetsprover. De flesta hade någon
form av utbildning innan, antingen på privata målarskolor eller på slöjdföreningens skola
som öppnat redan för kvinnor 1858 eller bägge delarna. De kunde också ha gått som
privatelever hos en konstnär, t. o. m. hos någon av lärarna vid Akademien. Hur Anna
Nordlanders första lärospån på konstens bana ser ut är ännu oklart. Uppgiften att hon varit
privatelev hos Höckert, och i så fall när och i vilken utsträckning, är ännu inte bekräftad och i
detalj besvarad, likaså att hon varit elev hos August Malmström. Vid min efterforskning om
Slöjdskolans elever fannjag att hon gick där höstterminerna 1865 och 1866 och vårterminen
1867 och studerade figurteckning, ornamentik och modellering. Hon gick ganska sporadiskt
och hade möjlighet att även samtidigt besöka andra skolor. Redan på Slöjdföreningens skola
träffade hon flera av sina blivande akademikamrater, bl. a. Alnanda Sidwall (1844-92) och
Anna Nordgren ( 1847-1916), som också blev studiekamrater i Paris.
Anna Nordlander skrevs in vid Konstakademien i januari 1866, vilket är ovanligt eftersom
läsåret börjar på höstterminen. Av någon anledning gjordes ett undantag för henne, eller så
var hon antagen tidigare men fått förhinder. De kvinnliga eleverna studerade i FruntimmersAfdelningen och de arbetade i egna lokaler, och på skilda tider från männen. De fick i stort
samma undervisning som de manliga eleverna och hade samma lärare. På Akademien hade
hon bl. a. följande lärare: Gustafvon Dtiben och Carl Curman i anatomi, Johan Boklund,
August Malmström och Wilhelm Wallander i modell- och figurskolan och Lorenz
Dietrichson i konsthistoria. Eleverna började med teckning, både efter gipser och levande
modell för att fortsätta till måleri, där de kunde välja mellan landskap och porträtt. Anna
~: genrbild,
vikingamotiv och
Nordlander målade under akademitiden portäfi
landskapbilder från Norrland. Hennes första målningar av samer kom till redan här.
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Konstnären
Av Anna Nordlanders samtida studiekamrater blev många teckningslärare. Endast ett
femtontal gjorde karriär som fria konstnärer, med ett undantag som målare. De som blev
yrkeskonstnärer fortsatte efter Akademien med studier utomlands. Anna Nordlander var 1873
i Bryssel, som privatelev till Jean F. Portaels, där hon stannade hela året med undantag för
sommaruppehåll i Dalarna med brodem Daniel. Hon etablerade sig som konstnär och från
och med 1875 hade hon en atelje vid Luntmakargatan 5 i Stockholm.
År 1876 reste hon tillsammans med Kerstin Cardon till Paris, där hon studerade vid
Academie Julian. Hon kommer hem 1878 och snart därefter är hennes konstnärsbana slut,
hon dör i Stockholm 28 april1879. Anna Nordlander led av lungsot. Det gjorde också flera
av hennes konstnärskamrater, en dog redan under akademitiden- Bertha von MOhlenfels.
Även Amanda Sidwall skriver från Paris att hon hostar blod och den kända studiekamraten
vid Academie Julian, Marie Baskirtseff, dog några år efteråt i samma sjukdom.
Under akademitiden och också hos Julian fick eleverna öva sig i figurmåleri genom att
avporträttera varandra. Av Anna Nordlanders hand finns ett förtjusande porträtt i halvprofil
föreställande Anna Nordgren med sitt långa lockiga ljusa hår utslaget. Bland övriga porträtt
finns två av fadern, det ena målat 1868, det andra efter hans död med ett fotografi som
förlaga. Svårare än porträtt är att komponera scener med flera personer. Tavlan Fattiga
pojkar, som ställdes ut 1872, är kanske hennes mest genomarbetade genremålning och visar
att hon väl behärskar det motivområdet En annan karaktär har Kung Heimer och Aslög från
1874, som rymmer dramatik, känsla och ett finstämt valörmåleri som skiljer tavlan från andra
konstnärers mer historiska och anekdotiska skildringar av samma motiv.
Malmströms intresse för vikingatiden verkar ha smittat av sig på hans elever, flera av Anna
Nordlanders små studier av vikingamotiv visar hennes känsla för fårgen och ett valörrikt
stoffinåleri. Just fårgsinnet får hon beröm för i olika sammanhang. Det kommer inte minst
fram i hennes landsskapsskildringar och i de små studierna av västerbottniska vintriga
landskapsbilder är hon långt före sin tid, endast jämförbar med den samtida finländskan
Fanny Churberg. Anna Nordlander avbildade inte de storslagna utsikterna utan oglamorösa
utsnitt.
Röckert var den store föregångaren när det
gällde samiska motiv. Anna Nordlanders
skildringar av samerna är anspråkslösare men mer
verklighetsnära, kanske beroende på en större
förtrogenhet med samemas liv. Lapp matande
hundar ställdes ut 1877 och karikerades av Fritz
von Dardel i hans tecknade reportage från
utställningen. Dardel, som en gång följde med
Karl XV på hans norrlandsresa, gör en mer etniskt
tvivelaktig skildring, där samen ges djuriska drag.
Flera av Anna Nordlanders akademikamrater
målade samiska motiv, bl. a. Mimmi Zetterström
(1843-85), Emma Ekwall (1838-1925) och
Amanda Sidwall. Ämnet låg i tiden, men med
undantag av Johan Tiren var Anna Nordlander den
enda som hade långvarig personlig erfarenhet av
samer.
Blyertsskiss till målningen "Lapp
matande hundar"
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Geografiska och sociala förändringar
Frånsett olika uppehåll i Skellefteå finner vi Anna Nordlander från 1865 i Stockholm. Hennes
geografiska livsresa gick från småstad till storstad och fortsatte till en världsmetropol. Den
kan också beskrivas i termer av centrum och periferi, där Skellefteå i förhållande till
Stockholm är periferi, och Stockholm i förhållande till Paris en perifer småstad. Hennes
återkomst till Stockholm blev då en återkomst till periferin som hon, på grund av sin
sjukdom, inte kunde omvandla till ett lokalt centrum.
När fadern dör förändras hennes sociala position. I negativa termer, sett i ett köns- och
klassperspektiv hade hon kanat neråt från aktad prostdotter i Skellefteå till anonym konstnär
bland många i Stockholm.
Man måste också se den sociala resan i positiva termer. I det perspektivet förflyttar hon sig
från ogift hemmadotter till akademielev och slutligen fri konstnär. I likhet med sina två
bröder, men till skillnad från sina systrar, skaffar hon sig ett yrke och rör sig mot centrum.
Daniel (1829-90) blir först militär och sedan generaldirektör vid Telegrafstyrelsen i
Stockholm, Nils (1834-66) hinner påbörja en juridisk karriär innan han dör 1866. Av
systrarna förkyler sig Emma (1839-69) vid en skridskotur och avlider. Hennes tvillingsyster
Emerentia (1839-1916) gifter sig 1886 medjägmästare Oskar Grahl i Skellefteå och den
äldsta Maria (1836-74) gifter sig med Carl Rönngren 1859 och dör i kräfta 1874. Systrarna
fick var sin son, Marias son flyttar med mormodem till Stockholm året efter Nils Nordlanders
död 1874 och Emerentias familj bosatte sig i huvudstaden 1877.
Mänskligt hade Anna Nordlander vunnit segrar. Hon hade förflyttat sig från en privat arena
till en offentlig. Hon hade exponerat sina tavlor, även om hon aldrig ställde ut på Salongen i
Paris, hade fått beröm i recensioner och även sålt. Konstnärligt hade hon banat ny mark med
sina västerbottniska motiv.
Anna Nordlander är väl värd att lära känna och att vara stolt över här i Skellefteå.
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Foto av Anna Nordlander och
Teckningen "Lapp matande hundar" ur Anna Nordlander och hennes samtid.

39

Målning av Anna Nordlander. På tavlans baksida står skrivet "Runstens gamla ladugård".
Målningen är till skillnad från många av hennes verk en fårdig komposition och signerad men
ej daterad.. (Foto Torbjörn Lilja)
Text och bild ur "Anna Nordlander och hennes samtid".

