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FÖRORD
Den stora vreden. Nordsvenska öden ur häfd och sägen är från många synpunkter
en intressant roman med sitt egenartade språk, sin stundom hänsynslöst subjekti
va historietolkning och sin lidelsefulla entusiasm för Norrland. Då Olof Högberg
vid 50 års ålder debuterade som skönlitterär författare med denna bok, väckte
den också stort uppseende. För några kom den tom att framstå som den största
skönlitterära upplevelsen."^
Trots detta har Den stora vreden eller Högbergs skönlitterära författarskap över
huvud taget ej blivit föremål för någon mera utförlig granskning. Ludvig Nord
ström gjorde i Ord och Bild 1921 en första kritisk undersökning av debutromanen.
Uppsatsen är betydelsefull bl a från den synpunkten, att Nordström här riktar
focus mot skildringens idémässiga budskap. Gudmar Hasselberg fortsatte på den
2")
J

inslagna vägen i uppsatsen Olof Högberg. Motiv och idéer i hans författarskap.
På 50-talet slutligen påvisade Mauritz Edström i några värdefulla tidningsoch tidskriftsartiklar, främst Olof Högbergs tre visioner, hur Högberg i sina
romaner ständigt strävar efter att gestalta en samhällsvision.

J

Den slutsats,

som Edström drar, är att hela författarskapet bör ses och analyseras som en
totalitet, vilket det innerst är.
Visserligen delar jag Edströms uppfattning. Den stora vreden är emellertid av
en sådan omfattning, att en begränsning varit ofrånkomlig. Föreliggande arbete
är således enbart en undersökning av Högbergs första och mest betydelsefulla
roman.
Det centrala syftet har varit att analysera boken som historisk skildring och
som debattinlägg med adress till den egna samtiden. Därvid har jag tagit min
utgångspunkt i frågeställningarna: hur tolkar författaren den historiska epok,
till vilken skildringen knutits, och i vilken utsträckning färgas denna tolk
ning av ställningstaganden till spörsmål, aktuella i den självupplevda tiden.
För att nå fram till ett adekvat svar har en bakgrundsteckning av Högbergs idé
mässiga, sociala och politiska orientering före och under bokens tillkomstår va
rit nödvändig.
Analysen gör på intet sätt anspråk på att vara fullständig. Så har den kompara
tiva aspekten lämnats föga utrymme. Vidare har problem som berättarteknik och
skildringskonst endast berörts i den mån dessa har bidragit till att belysa un
dersökningens främsta målsättning. Det korta biografiska inledningskapitlet är
avsett som ett komplement till Janrik Bromes bok Olof Högberg. Den stora vreden.
Min levnadsteckning stannar i huvudsak inför Högbergs debut i november 1905.

För min undersökning har jag bl a gjort bruk av författarens efterlämnade sam
lingar i landsarkivet i Härnösand. Tyvärr saknar de enskilda arkivakterna i
regel påteckningar om tillkomstort och datum eller över huvud ledtrådar till så
dana bestämningar. Detta gäller i synnerhet för material från perioden fram
till Den stora vredens publicering. Det har därför varit nödvändigt att gå igenom tidnings- och tidskriftslägg för att fastställa var och när artiklar av
Högbergs hand nått offentligheten. För dokument, som med säkerhet kan visas
ha tillkommit efter debutromanens publicering, har i allmänhet endast en
ungefärlig tidsangivelse gjorts, då det väsentliga har varit att fastställa
materialets relation till Den stora vreden.
Jag riktar ett varmt tack till alla dem, som bistått mig i mitt arbete. Ett
särskilt tack går till mina forskarårs lärare, professor Magnus von Platen,
som granskat avhandlingsmanuskriptet och givit synpunkter, som varit till
stor hjälp. Samma erkänsla är jag skyldig redaktör Mauritz Edström, professor
Sten Malmström och docent Gunnar Qvarnström samt min bror, docent Thor Nordin,
vilka lämnat mig värdefull kritik. Genom sitt alltid lika stora tillmötesgåen
de har FD Eric Lilliehöök och hans hustru Ingrid på Sigtuna Stiftelsens bib
liotek underlättat mitt arbete. Från stiftelsen J.C. Kempes Minne har jag
erhållit ett med tacksamhet mottaget ekonomiskt bidrag.
Umeå våren 1976
Ingeborg Nordin-Hennel

KAPITEL 1
Olof Högberg. Några biografiska upplysningar ^
I ett samtal med Henrik Torselius vid östgöta Correspondenten lär Högberg ha
yttrat: "När jag kvitterar detta jordiska en gång, kommer väl tillkrånglande
villfaromän och krystande ordslängare att lusa igenom vad jag gjort och skriva
djupsinniga tankerosor om 'Stora vreden' och allt det där. Men om du ristar
runan över mig, gosse, så säger jag dig att du skall låta bli allt fandens
apespel och på sin höjd tala om att jag var en vanlig enkel människa.
Möjligen har författaren själv verkligen uppfattat sig som vad han betecknar
"en vanlig enkel människa". För utomstående ter han sig emellertid annorlunda.
Med sin djupgående originalitet i inre och yttre avseenden, sina rena besynner
ligheter, förefaller han vara som Mauritz Edström uttryckt det den hittills
31
mest "exotiska" figuren bland 1900-talets svenska skriftställare. }

Olof Högbergs barndomshem låg i Flattoms by i Högsjö, Ångermanland, där han
föddes den 27 september 1855. Föräldrarna var bonden och byggmästaren Jonas
Högberg och Märta Cajsa, född Hultin, båda härstammande från genuina ångermanländska bondesläkter.^ Förutom Olof fanns fem barn i familjen, nämligen sö
nerna Jakob och Jonas samt döttrarna Katarina, av storebror Olof döpt till
Kajsa

samt Anna och Mina.^ Omkring år 1865 flyttade familjen Högberg till

en nyinköpt gård i Näs, belägen i Säbrå socken strax utanför Härnösand. Följan
de år inskrevs Högberg vid stiftsstadens läroverk.
De ämnen, som under skoltiden tilldrog sig hans intresse, var enligt egen ut
sago i första hand moderna språk, historia och matematik.7-* Det var också i
dessa han fick de bästa betygen i studentexamen.^ En särställning intog mate
matiken. "Kärleken till sistnämnda vetenskap kom också enväldigt att behärska
mig från mitt femtonde till det trettionde året", skriver den nyblivne förfat
taren.^
Någon exemplarisk elev tycks Högberg inte ha varit. I flit har han i avgångs
betyget ej kunnat tilldelas högsta vitsord, "af ingen annan anledning än hans
under fiere år visade försumlighet i bevistandet af lektionerna vid läroverket".
I Idun-biografin nämner Högberg, att lektorn i historia ville tillskriva hans
kunskaper i ämnet "snarare det 'historiska sinnet'" än studiefliten på grund av
hans stora "absentation", något som både förargade och smickrade honom. Enligt
samma källa har han i uppförande fått vitsordet "oklanderligt" i stället för
"mindre stadgat" enbart genom ingripande av censorn i matematik. Denna brist
på "skoltukt" var för övrigt enligt Högberg utmärkande för skolans lärjungar
J
i gemen.11)
Den 26 maj 1876 avlade han studentexamen. Först ett drygt år senare,närmare
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bestämt i september 1877, begav han sig till Uppsala för att börja sina akade
miska studier. Snart stod det emellertid klart för honom, att man inte skulle
"förhasta sig vid studiernas anläggande, och då man väl börjat med dem, så vo
re studier men ingen examen nära nog den rådande grundsatsen i dessa tider af
121
juvenalismens efterklang och förfall". J Trots denna trosbekännelse avlade
han filosofie kandidatexamen redan i maj 1880 med mekanik, astronomi och mate131
matik som huvudämnen. J
Av sina akademiska lärare tycks Högberg ha uppskattat professor Robert Thalén
i fysik mest. Vid hans död hyllade han honom med en minnesartikel, där Thalén
redan i rubriken kallas en "vetenskapens storman" och "en gammalakademiker i
sin prydno".

Bland nationskamraterna värderades en överliggare högst, som

av en slump bar samma efternamn scm den avhållne läraren,"^ samt Johan Fred
rik Nystrem, student i Härnösand ett år före Högberg och sedermera docent i
historia i Uppsala. Högbergs nära relation till den senare liksom hans lätt
ironiska syn på studiekamraternas glädje över examen framgår av ett brev till
Nyström, där det bl a heter: "Då jag nu lyckligt och väl aflagt examen tack vare dig i första rummet -, måste jag vara betänkt på att komma häri
från så fort som möjligt, eftersom jag har en syssla som väntar på mig. /-/
Om våra examina kan jag meddela dig, att ännu
man blifvit kuggad. Sålunda

ingen lands

hafva vi fått 9 (nio) kandi

dater /-/". Bland dessa var en "teologico-filare (Wimmercrantz, som
efter jin egen examen nötte ut ett par skörTör att springa kring sta'n och
utkolportera sitt kort och var vorden en så svår 'kandidat', att underteck
nad nästa gång jag träffar honom ovillkorligen måste krypa i någon vrå för
att icke förkrossas af hans storhet), en praktisk teolog (Hoflin, som i
känslan af sin frihet från fakultetens tyranni söp sig full i qväll), en
dimmare (Jonsson, som 'redan' håller på att sjåpa sig för att dricka punsj
gudnås)".En episod från den första uppsalavistelsen, berättad av den
gode vännen Anders Wide, kan möjligen tyda på att Högberg tagit sina aka
demiska betyg utan någon större ansträngning, vilket till en del torde för17")
klara hans lätta gyckel med kamraternas examensfirande.
Brevraderna är även
ett utslag av hans stundtals egensinniga förakt för flärd och konventioner,
som dock ej var större än att han själv inom kort skaffade sig ett visitkort,
som tyngdes av fyra titlar, Fil kand, journalist, författare, föreläsare, om
vi får tro Ludvig Nordström.
Av ekonomiska skäl tvingades Högberg nu att avbryta sina studier och återvända
till hembygden, där han tillbringade det närmaste året. Av de sparsamma dagboksantekningar, som finns bevarade från denna tid,"^ framgår att han åtmins
tone under hösten 1880 och fram till februari 1881 varit anställd som infor
mator för barnen till ombudsmannen i Härnösands sparbank, Carl Sundberg, och
samtidigt uppehållit en tjänst vid banken.^ Det är troligt, att han till
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trätt denna syssla omedelbart efter återkomsten från Uppsala, då han i det ovan citerade brevet till Nyström skriver, att han måste skynda hem, eftersom
han har ett arbete som väntar på sig.
Fritiden har i första hand ägnats åt matematiska studier såsom framgår av
dagboksanteckningarna. Den 26 oktober 1880 noteras: "Studerade ifrigt både
för- och eftermiddag matematik, differentialkalkyl, som jag nu sysselsätter
mig med." Den 5 november är han "ifrigt sysselsatt med ett koefficientproblem".
Tre dagar senare säger han sig ha funnit "den Taylorska seriens restterm under
formen af en définit integral". Det torde därför vara en akademisk karriär el
ler i varje fall en högre akademisk examen som hägrat, då han skriver:"...
gladare skall jag icke blifva, då jag en gång står vid målet för min ärelyst211
nad, ifall jag då ännu kan glädjas öfver något." }
I övrigt skvallrar dagboken om en dyster sinnesstämning. Notiser som "Gick ti
digt till sängs för att glöimia mig sjelf och uppvakna till en ny dags ledsnad
och tråkighet" eller "Ske Guds vilja ty min egen vilja och mina egna menskliga beräkningar skulle icke ske och uppfyllas i denna verld, der jag har så
föga att vänta och hoppas" är talande.^ Möjligen var en viss melankoli något
konstitutionellt hos Högberg. Av sina kamrater i Uppsala kallades han Svårmo
dets Ålle.^
En mera konkret orsak till de mörka tongångarna torde ha varit svårigheten att
finansiera en fortsatt uppsalavistelse.^ Den motgång Högberg råkade ut för
då han sökte, men inte fick vännen Petrus Hedbergs lediga vikariat i matema
tik vid Härnösands läroverk,har naturligtvis inte förbättrat situationen. En
ligt en dagboksanteckning skulle rektorn ej ha föredragit hans ansökan "ordentligt och kanske detta med flit".

251
}

Möjligen har minnet av gymnasisten Högbergs

bristfälliga studieflit legat honom i fatet. Han kommenterar: "öfver att på det
ta vis hafva blifvit förbigången af en yngling, som utom sin relativa brist på
meriter, ännu icke har vuxit ifrån sina skolpojksbekantskaper - öfver detta vo
ro såväl F.W. (dvs Fredrik Winmercrantz, Högbergs nationskamrat i Uppsala och
medsökande) som jag förargade. /-/ Saken har också för såväl Figge scan mig sina
sidor: ty uti de kretsar, hvars opinion oftast blir bestäumande i fråga om hvad
man går och gäller för, skall man utan tvifvel anstränga sig att finna en hop
dåliga motiver som orsak till denna nedsättning - och jag förbereder mig derpå
att min kredit skall lida betydligt af denna historia.
Hösten 1881 kunde Högberg emellertid återvända till Uppsala. Bortsett från ett
avbrott åren 1885 och 1886 förblev han inskriven vid universitetet till och
med vårterminen 1890.^ Han skrev in sig vid naturvetenskapliga fakulteten
och betraktades bland kamraterna som en matematisk begåvning, predestinerad
att en gång inta en framskjuten plats som lärare vid akademin.^ I nations
tidningen Bergufven rimmar man:

4

Och Olle Högberg, som skall bli
professor i astronomi
Har kommit hit, att i nationen
Representera distraktionen.29)
Den licentiatexamen, san Högberg i första hand bör ha siktat till, kom han dock
aldrig att absolvera. Själv menar han, att orsaken till studiemisslyckandet låg
"dels i de stegrade egna anspråken på den tämligen allmänt spådde, blifvande
akademikern, dels på krafternas öfverskattning och splittring genom tidens mång
faldiga intressen bredvid studierna".Och förvisso splittrade han sig. Akade
misk festivitas tycks han visserligen inte ha haft mycket till övers för och lär
311
ha betecknat den som "den svans universitetets stora pudel viftar med". J Där
emot har han flitigt deltagit i studentstadens föreningsverksamhet. Förutom i
Norrländska landsmålsföreningen engagerade han sig nämligen i Verdandi, Upsala Arbetarinstitut samt Uppsala avdelning av godtempiarorden.

Han har ock

så haft uppdrag inom nationen och studentkåren samt av ekonomiska skäl fungerat
331
som "privatdocent" vid institutionen för matematik. . J Samtidigt är han redan
nu, vilket skall visas senare, sysselsatt med arbetet på Den stora vreden.
Den andra Uppsala-perioden har således varit fylld av utåtriktad verksamhet. Det
ta bekräftas även av det till synes enda brev av Högbergs hand, som finns beva
rat från denna tid. Han skriver den 25 november 1882 till Anna, en flicka i
Säbrå: "Sjelf är jag ganska ansenligt jagad ifrån morgon till qväll, från gans
ka tidigt på morgonen till sent inpå natten, så att jag ingalunda har mycken
tid att tänka på hjertats svidande sår. Det är bra sällan scan man under såda
na förhållanden kommer ihåg det annars så kära hemmet /-/." Vidare berättar han
med ironi om prins Gustav Adolfs dop i Uppsala domkyrka, bakom vilken man skym
tar den radikale verdandisten: "Kanske att den nyfödde prinsen icke kunde döpas
i vanligt vatten, utan i vatten, hemtadt från floden Jordan. För min del tycker
jag, att det nu är ganska länge sedan Johannes Döparen och Christus var i Jor
dan, så nog har vattnet efter dem kunnat rinna unnan. öfriga dumheter och vämjeligheter, som förekommo vid dopceremonin öfvergå hvarje förståndig menniskas
uppfattning.Uppenbart har Högbergs besök i hemmet i Säbrå under denna tid
varit sällsynta, åtminstone att döma av en rimkrönika i Bergufven:
Från gatuskrål och grisastrid
till hemmets ro, till högtids frid
vi låta våra tankar fara.
Till hyddorna i Nordanskog
mång landsman för att jula drog.
Der var dem kärdt att vara.
Men här i Olle Högbergs tjäll
Fann Flemström och hans mörke vän
sin ro i stilla juleqväll.
Dock oron vaknar snart igen
och uti sena vinterqvällen
till Obsis ställde man sitt tåg,
och der vår store astrolog
i stjerneskrift på himlapellen
nationens alla öden såg.35)
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Föga inriktad på livets realiteter lät Högl nrg emellertid åren gå. Hans gode
vän från uppsalatider^ Emil Svensén,"^ berör detta i ett brev till Henrik Hed
lund vid Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 19 november 1900, där han
skriver: "Författaren, fil.kand. Olof Högberg, norrl., var på min tid i Upsala
allmänt känd som ett af dess största original och för oss frihetsvänner känd
som ett af dess största snillen. Som alla snillen omöjlig i det praktiska lifvet, blef han aldrig färdig med sin licentiat, befanns vid profåret oduglig
som lärare, lefde som en asket och gräfde allt mer ned sig i älsklingsstudier,
där han var professorsmässig och måste en vacker dag lemna Upsala i brist af
medel.
Högbergs originalitet, begåvning och spartanska levnadsvanor understryks ock
så av Mauritz Hellberg i det porträtt, som han tecknade av Högberg i Karlstads
Tidning den 13 november 1905. Hellberg skriver bl a: "Nästan dagligen träffa
des vi då hos en gemensam bekant, som kastat studierna öfverbord, inbillande
sig våra en af musernas utvalda /-/. Fram och tillbaka i dennes lilla rum gick
han som den ständiga oron, ofta äfven inne iförd den blå slängkappa, i hvilken
han med en något sliten 'storm' på hufvudet skred allvarlig och tankfull fram
på Fyrisstadens gator. /-/ Han var med ett ord ett äkta original. Hvad han
egäntligen inträsserade sig för fick jag då aldrig rätt klart. Han hade tagit
kandidatexamen och påstods vara mycket styf i matematik och fysik. Men det
föreföll som om han inte vidare bekymrade sig synnerligen om dessa vetenska
per. Och på någon bestämd lefnadsbana tycktes han inte tänka, fastän han redan
var framme vid de ominösa 30 åren. Han lefde för dagen och dagen blef honom
icke dyr." Vad som uppfyllde hans tankar, fortsätter Hellberg, yppade han ald
rig, "tyst och inbunden som han var".*^ Porträttet har godkänts av Högberg
och han kallar det den "på håret träffande skildringen"."^
Utan högre examen men med "den andra omarbetade upplagan af mina 'Nordsvenska
öden' såsom den enda synbara behållningen" av uppsalavistelsen återvände Hög
berg till hembygden.^ Under tiden fram till hösten 1892 har han varit verk
sam som föreläsare och journalist i härnösandstrakten.^ En fast anställning
fick han först i november detta år, då han engagerades som lärare vid Gudmundrå högre folkskola av rektor Johan Nydahl. Med denne knöt han en livslång vän42")
.
skap. J Högberg undervisade i matematik och historia samt vikarierade fran
och med slutet av november 1893 som skolans föreståndare, då Nydahl vistades
som riksdagsman i Stockholm.^ Att döma av Nydahls ord i årsredogörelsen för
1893-1894 har han som lärare i historia varit omtyckt av eleverna.^-' Högberg
själv har i ett sammanhang uppgivit, att han lyckades vinna disciplarnas gehör
för sitt ämne genom att "läsa högt ur Nordsvenska öden".^ Icke desto mindre
slutade han sin anställning vid skolan efter endast två års tjänstgöring.^
Orsaken tycks ha varit, att en schism uppstått mellan lärarkåren och skolrådet.^

6

Under tiden vid Gudmundrå högre folkskola lärde Högberg känna den frisinnade
folkskolläraren Johan Berglund, Forssed. Berglund startade i maj 1895 tidskrif
ten Nord-Sverige, i vilken Högberg inträdde som redaktör från och med september
samma år.^®^ Han var vidare flitigt verksam som föreläsare under perioden 1894 1895, framför allt vid aftonskolorna i Torsåker och Ytterlännäs, om vilket an
nonser i Härnösands-Posten och Västernorrlands Allehanda vittnar. Enligt egen
utsago har han "rent af drifvits att egna detta arbete en formlig yrkesmans om
sorg såväl i fråga om anskaffandet eller själfskapandet af åskådningsmaterial
som ock utarbetandet af framställningsmetoder, som hos oss, med en ännu icke
sorterad eller sofrad publik, äro rent nödvändiga för att ej oupphörligen dra
gas ned till folkskolans dagsverkeri såsom grundval för äfven de minimalaste
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ansatser, hvilka knappast hunnit se dagen, då de halshuggas af timslaget".

Att döma av en resumé av ett föredrag, införd i Västernorrlands Allehanda den
23 april 1894, har han fått lön för mödan och varit en uppskattad föreläsare.
Det heter i notisen: "Kandidat Olof Högbergs föreläsning i Arbetareinstitutet
i lördags afton hade lockat en talrik publik, hvilken också med stort intresse
lyssnade till föreläsarens i bästa mening populära och intressanta utredning
af de vårt solsystems lagar, vetenskapen hittills trott sig kunna fastställa.
Föreläsningen förtydligades af åskådliga teckningar och annan åskådningsmate
rial. En väldig applådsalva tolkade åhörarnas tacksamhet.
Av ett brev, ställt till Stockholmsläkaren och folkbildningsentusiasten Anton
Nyström vid Stockholms Arbetarinstitut, framgår att Högberg i augusti 1895 an
mält sitt intresse för en mer eller mindre fast anställning som föreläsare vid
den av disponenten Bünsow understödda aftonskolan i Skönvik utanför Sundsvall.^
Förmodligen har han ej fått någon anställning där. Sommaren 1896 är nämligen
försörjningssituationen så prekär, att han måste vända sig till borgmästareäm521
J

betet i Härnösand som sökande till en skrivbiträdestjänst.

Det bekymmersamma läget har emellertid rett upp sig genom att Högberg samma år
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fick anställning som journalist vid Härnösands-Posten.

.En nödfallslösning

har det dock varit. Ett uttalande i ett brev till Erik Thyselius visar, att
han på intet sätt var nöjd med lokalpressen: "Gråa eller halfgråa blaskor utef
ter hela linjen jemte en och annan radikal med döden i barmen." Vid ett annat
tillfälle skriver han till sanme adressat: "De lokaltidningar, som stödja sig
på en tillräcklig prenumerantstock äro korrumperade och Hin vete huru det är
ställdt med den liberala hufvudstadspressen, med undantag af Aftonbladet som
tydligen icke står 'Under båtshakens välde'.Man blir därför inte förvånad
över journalistkollegan Myrströms uppgift att Högbergs artiklar ofta uppfatta
des som för "vassa", något som fick den nyanställde medarbetaren att anklaga
tidningsledningen för "feghet och andra mindre smickrande egenskaper".I
december 1898, närmare bestämt den 9, flyttade Högberg över till SundsvallsPosten, där han kom att stanna till 1904.^

Ludvig Nordström, som fem år senare började som journalist vid Sundsvalls-Tid
ning, har i Bakgrunden till Landsorts-bohëme givit ett snapshot av tidningsmän
nen i sekelskiftets Sundsvall. Samtliga var "gamla karlar, inemot 40 år", som
drack sprit varje dag och i huvudsak sysselsatte sig med tidningstekniska frå
gor. Samtidigt noterar Nordström deras "skepsis men också /-/ försök att hålla
klangen från bättre, mer ideella dagar levande och på bottnen det svarta miss57")
modet, alstrat av misslyckat liv". J Ungefärligen samma intryck av atmosfären
bland journalisterna får man av Högbergs dagboksanteckningar från sundsvalls
tiden, där just tidningskäbblet, supandet och missmodet antyds.
Högbergs uppgift vid Sundsvalls-Posten var i början av anställningen att redi
gera utlandsavdelningen. Efter en schism med tidningens ekonomichef, Askling,
förpassades han emellertid till korrekturavdelningen. Han blev slutligen i april
1904 uppsagd med motiveringen, att "tidningen ej hade någon plats öfrig för
honom".^
För Högberg tycks tiden vid Sundsvalls-Posten till stor del ha varit en olyck
lig period. Visserligen förekommer det i hans Privatkrönika, som han kallar sim
dagböcker från 1902 och 1903, några notiser som vittnar om en viss trivsel. Den
1 november 1902 säger han sig sålunda ha börjat sitt arbete "med största fägnad, hade nöje af min sysselsättning hela dagen. Chefen rätt hygglig, kamrater
na likaså". Några veckor senare kan han tom konstatera, att han blivit "så
att säga antagen till Sundsvallspostens skald efter ett i annat fördt samtal
591
med chefen". 1 Inbjudan att bli medlem i stadens frimurarorden har uppenbart
också varit en källa till glädje.*^ Dock fruktar han att hans "kätterska åsikter" ej skall passa så väl in i sammanhanget. På en tidningskollegas invänd
ning: "Men det har ju gått så bra för så många andra" replikerar han symtoma
tiskt: "Som afge konventionellt riktiga svar på hvad scm ej är någon sanning
för dem, ja". ^
I övrigt torde han ha upplevt sin situation som helt otillfredsställande. En
av orsakerna härtill var de ofta återkommande kontroverserna med tidningsled
ningen. Dagboksanteckningarna visar, att förhållandet periodvis var mycket
spänt. Redan i oktober 1902 skall han enligt dessa ha uppmanats att inkomma
med sin avskedsansökan, eftersom han påstods ha uppviglat tidningens medarbe
tare.^ Att Högberg själv vid dessa schismer gärna sade sin chef Herman
Sällvin ett sanningens ord i form av tillvitelser som "skräddargesäll" samt
lastade honom för okunnighet "i behandlingen af det svenska språket" har själv
fallet inte förbättrat relationerna.^ Enligt en dagboksnotis den 13 november
1903 skulle också främsta anledningen till de relativt utförliga anteckningar
na ha varit animositeten mellan honom och tidningsledningen: "Redaktionsherrarne ha visat ett helt annat uppträdande nu, då de veta att de bokföres. Allting
kunde de neka för, nu kan jag slå dem i halsen med deras egna ord." Vad som
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från början framkallat misshälligheterna framgår ej av dagböckerna.^ Be
visligen har Högberg med sin distraktion och originalitet varit mycket svår att
samarbeta med. Det kan vidare noteras, att Sundsvalls-Posten var konservativ
till sin politiska färg, något som inte kan ha passat den f d verdandisten sär
deles väl.^
En annan anledning till den allmänna olust, som Privatkrönikan reflekterar, var
Högbergs olyckliga förälskelse i en "fröken Ng", anställd som korrekturläsare
vid tidningen. Känslan av hopplöshet i förhållandet till den unga flickan be
lyses av följande dystra notis: "Sökte bereda mitt sinne för arbetets ära och
lust. 0, att jag åter finge känna någon fläkt af den välsignelsen. - Hvarför
skulle jag tro på den bedrägliga lockelsen i dessa kvinnoögon? Borde jag icke
rätt sedt ha sökt min ära, min lycka på annat vis, mera passande för mitt enstöriga sinnelag och min personlighet, scm väl aldrig torde kunna lyckligt upp
bära den ställning och de ställningar, som ett förhållande måste medföra.
Även om Högberg i sina dagböcker ytterst sällan nämner sin skönlitterära verk
samhet, torde hans svårigheter att fullborda Den stora vreden och få verket
förlagt ytterligare ha befäst känslan av en misslyckad existens. En anteckning
från den 4 oktober 1902 bekräftar detta: "Var på aftonen något nedstämd genom
det nedkufvande arbetet vid korrekturen. Och så detta enahanda ... Kommer ingen
vart med mina egna arbeten. En alltid så stämningslös tillvaro, så fattig,
så erbarmlig, så utsjåad." Momentan upplevelse av förmåga till skönlitterär
verksamhet synes för övrigt inte heller ha varit tillfredsställande: "Just
ett roligt lif att vara författare. Är man möjlig för sitt arbete, så är man
dess mera omöjlig för det öfriga lifvet."^ I den allmänna tristessen dyker
då och då tanken upp att söka slutföra de avbrutna akademiska studierna.^
691

Tidvis tycks Högberg emellertid ha varit närmast handlingsförlamad. } Någon
70Ì
gång diagnosticerar han sitt tillstånd som hypokondri. 1 Hans stundom mycket
noggranna iakttagelser av sig själv och sina kroppsfunktioner tyder också på
711
ett sådant anlag. }
Krafter har emellertid varit verksamma för att bryta den onda cirkel, som han
hamnat i, och få honom förflyttad från Sundsvalls-Posten. Detta framgår av det
tidigare nämnda brevet från Emil Svensén till Henrik Hedlund. Svensén rekommen
derar Högberg till en journalistanställning vid Göteborgs Hanels- och Sjöfarts
tidning: "Nu får han spilla sin andes rika skatter och splittra sitt mastträd i
svafvelstickor för att kunna existera på en svältlön som tredje tidningsslaf i
Sundsv.Tidn. (skall vara Sundsvalls-Posten).Trots sin exemplariska vandel skall
han här snart gå under, förstörd till kropp och själ, hälst han ej på minsta
vis duger för en småstadstidnings dagliga göromål

Trots allt detta är han

i kunskaper och begåfning den erkändt främste bland härvarande, till stor del
mycket intelligenta tidningsmän, som allmänt beklaga att en man som han skall
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gå här och slita ut sig med slafgöra. Nu har jag en plan ned honom, som dock
får skötas med mycken diplomati, om den ej skall stranda på samma obotliga
stolta försynthet, som redan spelat honom så många svåra spratt. Jag tänker
nämligen söka förmå honom till att skicka in ett eller annat bidrag till G.H.T.
och förordar honom till det bästa, ifall det lyckas." Avslutningsvis tillägger
Svensén: "Jag kan ju ej rimligtvis begära, att H.T. obesedt och bara på mitt ord
efter ett par prof här skulle göra en ny Viktor Rydberggerning - kanske det re
dan är för sent."
Trots den eventuella "diplomati" Svensén kan ha utvecklat skulle det emeller
tid dröja ända till den 2 mars 1903, innan Högberg lät höra av sig till Göte
borgs Handels- och Sjöfartstidning. Han sände då till uppsalavännen och redak
tionssekreteraren vid Handelstidningen, Manne Hammarberg, Doktor Göran. En
olycksbild från Norrlands förnedringstider.^ Samma dag fick Högberg en häls
ning från denne genom en gemensam bekant. Enligt dagboksanteckningarna skulle
Hammarberg ha yttrat sig mycket fördelaktigt om hans journalistik och antytt,
att tidningen planerat att erbjuda honom en anställning, "bara han någon gång
kunde skicka hit något och låta höra af sig så pass att en finge en öppen an
ledning".^ I Göteborg skulle han enligt samma notis också kunna engageras
som "föreläsare, lektionsgifvare, skeppsmätare".
75")

Även om Högberg trots allt känt sig tveksam inför en förflyttning till Göteborg,
har han en månad senare sänt en lång rad av sina artiklar i Sundsvalls-Posten,
Sundsvalls Dagblad och Nord-Sverige till Henrik Hedlund, samtidigt som han sö
ker anställning som "redaktionell medarbetare".^ Samma dag, dvs den 3 april
1903, har professor O.E. Lindberg, också han en uppsalavän till Högberg, skri
vit en rekommendation till Hedlund, där det bl a heter: "Han är en begåfvad,
kunskapsrik och dugande man, som på den tiden jag umgicks med honom i Upsala
var absolutist. Till sin lifsåskådning var han då - och jag antager fortfaran
de, eftersom han icke trifves i den konservativa tidning, där han arbetar synnerligen utprägladt liberal, för att icke säga radikal. Hans bref till mig
synes vittna om, att han icke svikit denna sin tidigare uppfattning. Att han
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är en starkt originell natur, som har sitt hufvud för sig, vill jag tillägga."
Resultatet av hänvändelserna blev emellertid nedslående. I maj detta år fick
Högberg besök av Johan Nydahl,som i Stockholm träffat Henrik Hedlund. Hedlund
hade därvid sagt sig finna Högbergs verksamhet "väl uteslutande norrländsk"
och ifrågasatt huruvida Norrland ej "egde några mecenater", villiga att under
stödja honom. Nydahl hade på detta svarat: "Våra mecenater tycks icke ha räckt
till för det; snarast har han varit förföljd från deras sida."^^ I sin dagbok
kommenterar Högberg: "I denna form har jag sålunda fått afslag på mitt frieri
till Göteborgs Handelstidning."^-'
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Då Högberg i juli slutade sitt arbete på Sundsvalls-Posten var situationen själv
fallet från alla synpunkter ytterst nedslående. Enligt en uppgift av Magnus
Myrström skulle han vid detta tillfälle ha sökt och förmodligen fått en anställ
ning vid dennes tidning men trots sin dystra belägenhet ha avstått från denna.^
Några dokument av Högbergs hand från den nu aktuella perioden finns inte beva
rade. Ett visst mått av sanning torde man dock få tillskriva vännen Carl-Erik
Hammarbergs ord: "På slutet innan han fick Iduns stora pris bestod hans frukost
av en smula arbete på 'Sjösagorna om Late Jim', middagen av arbete på 'Den stora
vreden' och supén av studiet kring trekropparsproblemet. Den materiella utspisningen dag för dag utgjorde en 25-öres portion gröt på Sjömanshemmet i
Sundsvall.I Bakgrunden till Landsorts-bohème finner man ytterligare några
korta annotationer om Högbergs person under detta skede. Nordström har uppfat
tat honom som en "klassik". Han hade "plockat fram sin beväringsmossa och går
i den, i en ganmal för kort vinterrock, vida och viftande brungrå byxor, med
kritpipa och med pincené på näsan och ser arg ut. Han kan endast tala om rys
sar och japaner, Liaojang, Port Arthur och dylikt. Han är ju rätt gammal,
Olle, han torde närma sig 50-talet och är en konstig kropp".Något senare
samma höst är de båda på Knaust och Högberg har tydligen avslöjat att han ar
betar på ett manuskript, som han vill ha förlagt. Nordström fortsätter: "Det
skall bli rätt intressant att se, hur han lyckas. Han är barhjässad och grå,
men ännu svärmar han för allt detta, sam burit hans ungdom. En klippa, som
åren inte kunnat splittra.I Nordströms sista minnesbild av Högberg från
denna tid, daterad till den 4 december 1904, sägs, att han "vandrade nedstämd
omkring, det var något tungt som alla söndagskvällar".^ Ett brev från systern
Kajsa, skrivet den 22 november 1905, bekräftar Högbergs stora fattigdom under
tiden närmast efter uppsägningen från tidningen. Systern erinrar sig ett be
sök hos brodern i Sundsvall och säger sig ha funderat på "om det ej fanns ett
grönt strå äfven för dig, som kämpat bådé i fattigdom och försakelse".*^
Denna allmänna tristess kom emellertid att vändas till sin motsats, då Hög
berg i november 1905 utgick som segrare i Iduns litteraturpristävling. Trots
att han enligt Ludvig Nordsträn uppfattade livet som "lika djävligt som van
ligt" även efter denna händelse, är det alldeles uppenbart att den innebar en
fullständig omvälvning.^ Publiciteten kring pristävlingens resultat var på
fallande.^Högbergs för den stora allmänheten anonyma person blev omskriven
i pressen, telegram och brev strömmade in.^ För Högberg har detta självfal
let inneburit en personlig upprättelse efter flera år av fattigdom, vantrivsel
och misströstan om den egna förmågan. Även om han vill påskina att han ej ta
lar i egen sak är den lätt triumferande tonen ej att ta miste på i artikeln
Förut och efteråt.Att vakna som en berömd man med adress till direktionen
vid Sundsvalls-Posten. Han skriver: "Allt som oftast får man höra att det sked
da utgör en personlig upprättelse. Med hänsyftning på en viss allmänt känd till
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dragelse (dvs uppsägningen 1904) har en och annan talat om en'Nemesis'. Gå gär
na på med det, herrskapet, om man så vill, ehuru inte egentligen för min skull
utan till lärdom för vissa ur 'handlöst elände uppdragna uppkomlingsdrängar',
hvilka, med risk att få göra med strafflagen, äro i stånd att misshandla, hundsvottera, nedljuga och störta fattiga, ärligen arbetande men beroende medmänni
skor. För sådana 'herrar' kan det skedda vara en god läxa, som bör sjunga för
deras öron så: 'Bäst låta bli dan ... och akta sig för Hvita dufvan. En töcken
där en kan i morgon ha ett namn, som går från Nordkap till Donau.
Ett par brev till syskonen vittnar också om Högbergs glädje och tillfreds
ställelse. Till brodern Jonas skriver han den 19 december 1905 från Stockholm:
"... du kan hälsa dem alla (dvs de anhöriga), att jag här uppbäres mer än jag
egentligen har orken för, såsom en författare af första rang och klass." För
systern Kajsa berättar han om glädjen över sin "ändtliga framgång efter all
bedröfvelse, förnedring, knog och släp under åratalen".^ Publiciteten kring
sin person betonar Högberg även i en tidningsartikel om sitt besök i Stockholm,
dit han rest för att motta priset. Förhoppningarna om en viss isolering i av
sikt att "ge handskriften /-/ 'den sista smörjelsen'" gick om intet på grund
av alla intervjuare, däribland f d tidningskollegan vid Sundsvalls-Posten,
Gösta Sjöberg, av Högberg döpt till "Långelgen" eller "Eigen". "Från den stund
'Eigen' fick fatt i mig och till den stund som är har jag knappast haft någon
lefvande ro, vare sig natt eller dag. En oupphörlig häxdans af intervjuer, be
sök, påringningar, telegram, bref, inbjudningar, fäster och långa, långa
'efterdrycken' /-/. Man är igenkänd." Han säger sig t o m ha fått giftermålsan
bud, vilka han emellertid avfärdat med repliken: "En gammal man kan vinna snar
vanära och hastig död på långt enklare väg."^
Från december 1905 fram till år 1911 bodde Högberg hos en syster och svåger
Nordin på deras gård Skottsund, strax utanför Sundsvall. Förutom åt skönlitte
rär verksamhet lade han då ned en stor del av sin tid på Medelpads Fornminnes
förening och det på denna förenings initiativ grundade friluftsmuseet Medel
pads Fornhem i Sundsvall.^ Ar 1907 valdes han till fornminnesföreningens
intendent och ägnade under de närmaste tre åren "mycken tid och värdefullt in93)
tresse åt Föreningen". J Under denna period företog han varje höst i säll
skap med Anders Wide och stundom Carl-Erik Hammarberg fotvandringar på Medel94)
pads landsbygd i insamlingsändamal. ' Folkhumorn döpte de tre eldsjälarna
till Profeten, Den Skriftlärde och Fornforskaren.^ Med både glädje och visst
bekymmer skriver Högberg till Johan Nordling i Idun den 2 augusti 1907: "Jag
är nu som i ett brinnande fanders med allt. Fornhemshistorien, den mest fram
gångsrika jag haft om händer hvad utvecklingsfarten angår, håller alldeles på
96"\
att utveckla sig öfver min förmåga att följa med." J Ar 1911 övertogs intendentskapet av Carl-Eric Hammarberg. Högberg flyttade samma år till sin
nyinköpta gård Finnkyrka, belägen i Njurunda strax utanför Sundsvall.
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Tillsammans med sin yngsta syster Kajsa tillbringade författaren sitt liv här
fram till sin död den 18 november 1932. De båda syskonen tycks ha fört en till
bakadragen tillvaro, även om Högbergs isolering bröts genom hans regelbundna
vistelse under vintermånaderna på Sigtuna. Stiftelsen från och med 1926. Sin tid
ägnade han förutom åt skönlitterär sysselsättning i första hand åt en avhand
ling i matematik. Ämnet för denna var det intrikata n-kropparproblemet, vilket
sysselsatt honom sedan studieåren i Uppsala.^ Ar 1918 publicerade han i Af
tonbladet två uppsatser under titeln Den planetariska rörelsens sekularproblem.
- Nya, matematiskt härledda naturlagar för dess lösning.^ Uppsatserna sändes
också till fackvetenskapsmän. Deras granskning blev emellertid nedslående. Det
statsunderstöd till tryckning, som Högberg hoppats på, uteblev. Slutligen be
slöt han att trycka verket på egen bekostnad i Paris.^ Den 20 januari 1931
får han sin avhandling från Frankrike. Den bär den långa titeln Deducation
rationelle de la loi de gravitation et solution du probieme de N-corps. La Dy
namique planétaire et satellitaire réduite en general â une solution simple
et rationelle. Samna dag skriver han i sin dagbok: "En glad händelse i mitt
liv. Bandet förträffligt gjort, papperet glatt, det hela utomordentligt ele
gant, ej minst porträttet." Trots att den svenska fackkunskapen ställt sig
kritisk till arbetet var Högberg själv övertygad om sin avhandlings förtjäns
ter, om vilket följande dagboksnotis vittnar: "Vakat i natt under kritiskt
grubbel över 'Påfundet' (Högbergs beteckning på sin problemlösning). Ajo,
'Påfundet' håller nog. Men kan förefalla benigt på sina ställen.
Det förtjänar i detta sammanhang påpekas, att Högberg tidvis betraktat sig
som i första hand matematisk forskare. I den tidigare nämnda artikeln i Afton
bladet den 24 mars 1918 skriver han således: "Jag har fått lov att tjänst
göra som surrogat för ett och varje: akademisk privatdocent, pedagog, jour
nalist, krönikör, arkivsökare, historisk essayist, museiman, författare osv.
Men får jag själv tala om egentlig fallenhet och utbildning, så skall jag väl
skällas för matematist." Tre år senare återkommer Högberg till samma ämne:
"Alltid har matematiken varit min stora kärlek. Det är för den jag levat och
har jag gjort något annat har det endast varit vid sidan, men det är ju gläd
jande att det också uppskattats. Men matematiken ... och planeternal
Uttalandena står i viss mån i strid med vad Högberg i annat sammanhang yttrat
om sin skönlitterära verksamhet. Sanningen torde snarast vara den, att man kan
räkna med ett huvudintresse för matematik under den tidigare studieperioden
och den ekonomiskt relativt tryggade ålderdomen, medan åren som journalist
och lärare i första hand upptogs av skönlitterär och folkloristisk verksamhet.
Att Högberg haft bestämda förhoppningar om framgång som skönlitterär förfat
tare styrks av dagboksanteckningarna från åren i Sundsvall och säkerligen har
han haft tämligen stora ambitioner att som diktare göra sig "bemärkt, kanske
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rent af slå igenom inom den branchen"."^^

Enligt journalistkollegan Magnus

Myrström talade han mycket om sitt författarskap: "Man kunde inte misstaga
sig på, att han i detta såg både en livsuppgift och medlet till den plats
i samhället, både behov och ärelystnad gjorde åtråvärd.
En viss mytbildning tycks ha uppstått kring den isolerade, mycket omtalade och
omskrivne men tydligen föga läste författaren.

Förutsatt att man handhar

denna flora av anekdoter med försiktighet torde man ur den kunna sål
la fram en del för Högberg utmärkande egenskaper. Författarens originalitet,
inbundenhet och distraktion framhävs enstämmigt i flertalet minnesbilder, scan
tecknats av honom. Anders Wide,

samtida med Högberg vid Härnösands läroverk,

noterar en viss excentricitet redan hos den unge gymnasisten. Ett enahanda in
tryck har han gjort på sina studiekamrater under uppsalatiden.

En liknan

de minnesbild har Agnes Vigren, som konmer ihåg författaren från sitt han på
Långgatan 13 i Härnösand, där han hade sitt lokus under sina besök i staden
kring sekelskiftet: "Hans tankar såg ut att ha förvirrat sig långt bort från
det som avhandlades. Rätt som det var höll han på att kikna av skratt - tro
ligen var det någon lustig vändning i sin blivande bok, som han funderat ut."*^
Högberg tycks även ha haft ett hetsigt lynne, något som systern Kajsa vill
förklara ur barndomsmiljön. Även cm det på den tiden var vanligt, att negati
va egenskaper skylldes på klemighet i uppfostran, förtjänar systerns ord att
uppmärksammas. Hon menar, att bröderna Olof i föräldrahemmet intog en favori
serad ställning: "0.Högberg hade /-/ för mycket medhåll från föräldrahemmet,
synnerligast från mors sida. Det hade varit bättre om O.H. tidigare fått lä
ra sig något av det som kallas livets allvar. Det fick han inte lika litet
som han lärde sig att kuva sitt sträva lynne. I fars dödsruna nämndes det bl a
att han var hjälpsam i yttersta mån, i råd, dåd och handling, borgensförbin
delser m.m. ,vilket ofta vållade honom nattvak och bekynmer. I det sammanhanget
må nämnas att 'martyren' 0. Högberg ej hade några studieskulder, även det var
gamle fars förtjänst.""''^
Kajsa Högberg avvisar i detta sammanhang också i mycket bestämda ordalag Ludvig
Nordströms uppgift, att brodern skulle ha blivit "bortkörd från hemnet".^^
Hur det egentligen förhåller sig härmed har ej gått att fastställa. På ett löst
blad har Högberg dock skrivit ned några rader, som möjligen kan dokumentera
Nordströms uppgift: "Det var i de dagar, då jag ännu hade huld och skydd i
fäderneshemmet å Nässjöns sluttande blomsterstrand /-/.M^9) Genom

en

dagboks

notis från tiden i Sundsvall framgår även, att han känt sig som en mindre god
son. Han skriver: "Sedan jag gått i säng, bad jag länge och ifrigt för de kära
dödas själar, bedjande Gud tillsäga dem den djupa ånger jag känner för min
brist mot dern.""^^ Ingen av föräldrarna fick uppleva sonens framgång med
Den stora vreden.
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Med originaliteten och det hetsiga temperamentet parade sig en ovilja mot var
je form av kompromiss, en tendens att med oförskräckt mod hävda de egna princi
perna, det som i Högbergs ögon var rätt och äkta, samt en okuvlig viljestyrka.
För att åter citera kronvittnet Ludvig Nordström: "Olle var en fanatisk, li
delsefull och fullkomligt obehärskad person, som inte väjde för någonting, som
han ansåg rätt. Han hade dessutom en vilja av dynamit. Han var t ex född lite
låghalt men hade, enligt egen utsago, genom att ständigt sträcka på 'lillbenet' besegrat hältan."^^ Nordström återger även en episod från ett gemen
samt besök i Stockholm 1906, som ger en munter avspegling av Högbergs vilje
dyrkan. De båda vännerna hade på hemfärd från restaurang Rydberg sällskap
med Hjalmar Söderberg i samma droska. Nordström erinrar sig: "Olle satt rak,
bister, med käppen mellan knäna, gatlyktornas sken reflekterades i pincenezglasen, Hjalle satt hopsjunken bredvid honom. Jag satt mittemot dem på framsätet. Hjalle.' röt Olle och stötte käppen i droskgolvet. Du har ingen vilja!
Hjalle vinkande trött med ena handen och svarade med sin mjuka, melodiska
röst: Du har så rätt, Olle! Du har så rätt I

Även Magnus Myrström förmed-
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lar en minnesbild av viljestyrka och obenägenhet till varje form av eftergift.
I ett brev från Johan Nydahl, som genom mångårig vänskap verkligen haft till

fälle att lära känna Högberg, talas CM dennes "vanliga hänsynslösa rättskcinsla".115'
Författarens synnerliga begåvning är ytterligare ett drag, som vitsordas av
hans minnestecknare. "Jag känner ingen så mångsidigt kunskapsrik. Hans minne
är osedvanligt gott, hans receptivitet minst lika stor som hans produktivitet,"
skriver Anders Wide.Ivan Pauli hävdar, att Högberg var "en guldgruva av
vetande", och O.F. Knaust vill tillskriva hans kunskaper "veritabla renässansmått"."'"'^
Samtidigt fanns det hos honom en påfallande naivitet, ett egensinne, som stun
dom övergått i självgodhet och besserwisserei. Detta visar de ofta förekommande
tillspetsade förkastelsedomarna över fackvetenskapen. Så skriver Högberg i
Hvad Norrland ärft från Finland:"0m det en vacker dag skulle falla ryssarne in
att förklara hela öfre Norrland för 'en svensk inkräktning på de finska och
norska folkens etnografiska sferer', så skulle denna fras, liksom mycket annat
slagordskram af samma slag, med glans gå i många bland Vesteuropas lärde pro
fessorer och annat folk, som med lätthet låter sig intagas och behärskas af
blott en synpunkt på hvarje sak, hvilket ju heller icke är en dödssynd ute
slutande hos kammarlärde herrar med klen erfarenhet af lifvet."*^ I en re
cension av Valdemar Lindholms Solsönernas saga konstateras: "Skulle åter det
långt troligare inträffa att professor Per konmer med en åsikt, professor Pål
med en annan och docenten Järker med en tredje i samma sak, så kan författaren
också stanna vid sin läsart. Mer än en gång i världen har det undret inträffat,
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att en intuitiv själ hade rätt mot hela det vetenskapliga hantverkets disso119")
J Yngve J:son Reding intygar, att Högberg betraktade kultur
nanta rop."
historisk forskning med misstro: "Hans omdömen därvidlag kunde ibland vara
nog så träffande, men sköto över målet, då de nästan undantagslöst formade
sig till en förkasteisedom över allt vad vetenskapligt arbete heter
Dessa vittnesbörd är en betydelsefull facett av författarens otroliga självs
våld gentemot historia och faktisk verklighet i Den stora vreden, något som
1211
skall diskuteras i annat sammanhang. '
Slutligen har Magnus Myrström understrukit ett till synes kontroversiellt drag
i Högbergs personlighet. Myrström menar, att han "älskade att verka cynikern,
som inte trodde på något eller litade på någon - för vilken intet var heligt.
Egentligen bottnade detta i en underlig blandning av skygg underskattning och
otrolig överskattning av sig själv".Båda dessa sist nämnda drag belyses
i viss mån av följande två dokument. I ett brev till Johan Nordling i Idun
anar man Högbergs osäkerhet på sig själv. Trots framgången med Den stora vreden
skriver han: "Ifall detta bref träffar chefredaktören personligen får jag ännu
en gång be honom ha den artigheten att utan krus och förbarmande refusera de
för julnumren afsedda bidragen, om någon betänklighet yppar sig mot dem. Jag
123*)
tror i detta afseende mycket bättre på hans omdöme än mitt eget." 1 Hög
bergs visitkort från senare år visar å andra sidan, att han ingalunda var be
redd att sätta sitt ljus under skäppan. Han låter trycka:
Olof Högberg
Förste intendent vid Medelpads Fornhem, Förf., Fil.mag.,R.N.O.
Vetenskaplig specialitet: Den rationella och celesta mekaniken.
Orädd, viljestark och begåvad men också skygg, osäker och naiv har Högberg på
sin omgivning gjort ett bisarrt intryck. Detta har tydligen också förorsakat
en känsla av alienation i tillvaron. I ett brev påtalar han just främlingska
pet, upplevelsen att han "passar ingenstädes". "Orsaken är väl bara den, att
jag har ställt mycket stora anspråk på mig själf och en smula större anspråk
på andra än hvad de själfva visat sig ha.""'"^ De närmaste vännerna har emel
lertid uppfattat honom som "en sällsport angenäm personlighet",'*^ och för
den yngre författarkollegan Ludvig Nordström blev han ett av dennes "djupaste
minnen. Minnet av en fantasi av norrsken, ögon av isblå eld, tunga av fruset
stål, hjärta av Norrlands urberg, ett barn och det enda urnordiska geni, jag
1271J
har känt, den siste av denna ätt".
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KAPITEL II
Högbergs författarskap och estetiska program.
I Sundsvalls-Postens julnummer för år 1906 publicerades en osignerad artikel
under rubriken Norrland i litteraturen och konsten. Den är en inventering av
skönlitterära och konstnärliga alster med motiv från Norrland och andas en omisskännlig lokalpatriotism i högbergsk anda. Ingressen talar sitt tydliga
språk: "Vårt fagra Norrland har genom förtiden varit såsom den fula ankungen
i Andersens sagor. Döljande inom sig den stora skönhet, som fanns, var Norr
land en fattig och föraktad landsända, tills med ens den stora trollkarlen
Tiden lät täckelset falla. Då såg man ändtligen allt mera klart, att Norrland
var den gnistrande ädelstenen på Sveamoderns panna. Men landet själft stod
förvirradt och undrande - alldeles som svanungen i sagan."
Den första milstenen i den nya norrlandslitteraturen sägs helt naturligt vara
Pelle Molins Ådalens poesi (1897), upptakten till en litterär exploatering av
Norrland, "såsom det exploaterats materiellt". Med några anmärkningsvärda un
dantag blev emellertid de närmast följande skildringarna "lappverk" ända fram
till Den stora vreden.^ "Historien om vredens land, om landet, som föddes i
gråt och suckan men därför ock blef det härligaste. Olof Högbergs namn går nu
i dessa dagar med 'Stora vreden' rundt världen - och därmed har Norrlandsdikt
ningen nått sin andra milsten." Avslutningsvis antyds, att landsändan ännu sak
nar sin lyriker och är förbisett inom bildkonsten. Trots det har Norrland vuxit "vuxit materiellt till välstånd och lycka - vuxit andligt med upplysning och
kultur - vuxit in i konstens härliga rike till en vacker blomna. An står den
i sin knopp - än har Norrland ej konmit ur barnskorna inom litteraturens och
konstens område. Men det koraner".
Profetian i slutraderna besannades. Norrlandsskildringen "blev en särskild sko
la, som lockade med nya motiv, som målade en storslagen natur, en makalös in-

2)
dustriell omvälvning och en befolkning i hård kamp för sin materiella utkomst". 1
Åtskilliga ansatser har gjorts att placera in dessa alster från sekelskiftet
i olika kategorier."^ Att inordna Högbergs skönlitterära produktion i något av
de föreslagna facken förefaller emellertid vanskligt.^ Parallellt med norr
landspatriotismen och indignationen över den förmenta exploateringen av lands
ändan möter man nämligen i hans verk en bestämd idéförkunnelse och ett socialt
budskap, som gör att de faller utanför de av olika forskare uppställda ramarna.^
Olof Högbergs debutböcker är två kulturhistoriska bygdekrönikor, nämligen Torsåkersbygdens förtider. Efter föreläsning på stället (1896) samt Gudmundrå i flyd
da tider. Minnesblad med anledning af kyrkans hundraårsjubileum den 27 sept. 1901.
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(1902).

Den egentliga skönlitterära debuten kom som nämnts först med

Den stora vreden. Nordsvenska öden ur häfd och sägen. I-III (1906).^ Därefter
publicerades i rask följd en rad böcker. Ar 1909 utsändes Sjösagorna om late Jim,
en bisarr sjö- och skämtroman,^ följd av Från Norrlands sista halvsekel
(omfattande Fribytare I-II, Baggbölingar I-II, Utbölingar I-II, 19Ì0-1912), som
skildrar 1850-, 60- och 70-talens norrländska samhälle. I Fågelskytten och
andra berättelser (1912) återvänder Högberg till bygde- och skämthistorien.
Tre år senare publicerades Under "Jesu bröders" spira. Ur Nya världens roman
tik, en förgången stats historia, ett samhälles väg till döden I-II, san när
mast kan betecknas som en historisk idéroman med stark antiklerikal tendens.
Samma år utgavs dessutom Storfursten av Lappland och två andra berättelser.
Ar 1916 kom Lambertska milliarden, det Lambertska arvets historia genom 250 år
efter "rika morbrors födelse", i vilken Högberg söker vederlägga spekulationer
na kring kapten Lamberts rikedomar. Den sista boken utgavs fyra år senare un91
J

der titeln Boltzius och andra gubbar. En samling sägner och krönikor

I manu-

skript föreligger ytterligare två skrifter, nämligen enaktaren Milliardarvet.
Folkpsykologiskt enaktsdrama (1915) samt romanen Kapten Nimrod. Tavlor från en
främmande värld.
Högbergs skönlitterära produktion spänner således över ett brett register,
från patetiska historiska romaner och aktuell norrlandsskildring till skämtoch bygdehistorier. Trots detta har hans böcker en i grunden påfallande enhet
lig profil. Endast vid tre tillfällen, nämligen i Sjösagorna om late Jim,
Under "Jesu bröders" spira och Kapten Nimrod, har författaren gått utanför
Norrlands domäner vid val av lokal för sina skildringar. Vidare fingerar han
mestadels, att han tar sin utgångspunkt i något redan givet, företrädesvis den
muntliga berättelsen och folktraditionen. Det fabulerande och folkloristiska
inslaget sätts in i ett historiskt sammanhang och vävs således ihop med en so
cial verklighet. Följaktligen kommer Högberg i sina skildringar att ständigt
pendla mellan autentiska händelser och fiktiva skeenden, mellan fakta och saga.
Som Mauritz Edström skriver var han "född med myten i blicken, myten vars bot
ten var handfast verklighet".^ De fyra huvudverken slutligen, till vilka jag
räknar Den stora vreden, Från Norrlands sista halvsekel, Under "Jesu bröders"
spira samt den otryckta romanen Kapten Nimrod, varierar innerst en identisk
ämnessfär, nämligen ett samhälles utveckling och blomstring, respektive under
gång. Visserligen är tiden och rummet i dessa verk skiftande, men det bärande
121J

temat är oföränderligt.

I viss mån tycks Högberg ha uppfattat sitt skönlitterära författarskap som en
pionjärinsats, och han har varit medveten om dettas avvikelse från tidens lit
terära mode, framför allt den psykologiserande skildringen och kärleksromanen.
Det föreligger flera direkta uttalanden av honom, som dokumenterar detta. Det
första, som belyser hans avståndstagande från de nämnda romantyperna, daterar

18

sig till den 3 mars 1883. Då presenterades nämligen i Norrlands nations talfö
rening de tre uppsalaförfattarna Gustaf af Geijerstam, Börje Nordling och
131
Christer Swahn. J Under den följande diskussionen anmärkte nationskamraten
Daniel Högbom, "med hvilken Högberg instämde", på "dels det romantiska känslopjunk, som vanställde Christer Swahns författarskap, dels den okritiska oordning och oreda, som denne lade i dagen. Deremot prisades Geijerstams klar141
het och försigtighet att icke utan sjelfkritik framträda inför allmänheten". J
I tidningsartikeln Förut och efteråt. Att vakna som en berömd man uttrycker
Högberg sin förvåning över att Iduns prisnämnd "vågade sig på något så fullkom
ligt egenartadt som 'Nordsvenska öden', där det icke finnes så mycket som ett
boss från den vanliga trampade stråten".Samma artikel belyser även förfat
tarens ointresse för den psykologiskt övertygande personteckningen."^
Betydelsefulla i sammanhanget är även synpunkterna från 1906 på den tidens
lapplandsskildring. Högberg skriver härom bl a: "Och jag skulle icke annat än
höja dessa skilderier till skyarne, om de verkligen skildrade sitt föremål,
handgripligt, åskådligt lefvande och fantasiväckande. Det värsta man kan säga
om dem är dock, att de icke skildra något Lappland utan Gösta Berlings och
Selma Lagerlöfs Värmland." Fortsättningsvis heter det, att det är ett "jålmeri att oupphörligen se och återse detta något kvinnliga, mystiskt-estetisktfantastiska draperi öfver en natur, som är det naturligaste af allt men likväl
befolkas af outredda, fasansfullt mörka makter, dem man dock icke tror på. Och
till slut är heller inte detta maner hos den stora författarinnan icke ens
ursprungligen från norden, utan en importvara från danskar och tyskar, söderländingar med en lika gifven som förnäm skyldighet att grufva sig för den hisk
liga norden". Avslutningsvis rekommenderar Högberg alla skribenter "att allde
les öfvergifva förkonstlingen /-/, det fördömda känslo-, intrycks- och stäm
ningspjollret, som i själfva verket slutar med det att författaren eller ännu
vanligare författarinnan endast skildrar sitt eget skröpliga innanrede i
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stället för naturen". ' I Sjösagorna om late Jim gör han klart för sina lä
sare att han ville slå ett slag också för "den enkla äfventyrssagan", som här
"sticker upp sitt ofta nerklubbade hufvud midt ur den stora uppsjön på könslifsromaner, estetiska noveller, psykologiska essayer, moraliserande dramer".^
På likartat sätt går Högberg i den stora romantrilogin till storms mot det "of
ta hyllade, dådfattigt inåtvända eller rent händelselösa stämningspjollret".^
Självmedvetet heter det avslutningsvis i Under "Jesu bröders" spira: "Här av
slutar jag med stöd av min faders handskrift Mitacans historia i ny stil, utan
någon mig bekant, skolande förebild. En vitterlek, där ej längre huvudrollen
spelas av det kärlekskranka paret gossen och flickan, utan av ett helt samhälle
i uppkomsten, livet och döden; en stats historia given med den minsta tänkbar
heten av de nerver, kött och blod avskalande "referaten. Fresta duger; går ej
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denna nyhet an, så gör en bättre i samma syftemål! Kanske dock ett sådant verk
förtjänar något mer avseende än dessa mångfaldigt genomskolade, stundom ur blot
ta läsminnet framnystade, förenklade historier om några personer, som naturnödvändigt röra sig i hjärtats väl och ve inom gränsen av en familjevåning"
(11:271).
Ludvig Nordström lämnar i Bakgrunden till Landsorts-bohême ytterligare dokumen
tation för Högbergs estetiska program och betonar vilken betydelse dennes lit
teratursyn haft för honom själv. Nordström redogör för en som han uttrycker
det 'Viktig episod i mitt liv". Det var ett samtal med Högberg år 1904, där
han som den förste fäste den blivande författarkollegans uppmärksamhet på "sam
tidens - för närvarande till absurditet, att icke säga perversitet drivna ensidighet i litterärt motivval, vilket begränsats så gott som uteslutande till
det erotiska". Visserligen tillstod Högberg, att erotiken var "en stark och
mäktig

drift /-/. Men det ser ut som om de moderna författarna inte kunde be

handla något annat än erotik, och hela stadsbefolkningen lider, med förlov
sagt av erotiskt delirium".^ Symtomatiska är därför Högbergs ord till Ludvig
Nordström, när han 1906 tackar för Kains land: "Jag lyckönskar dig till det ej
så litet förvånansvärda och fägnande, att du, som är en ung man och därför lätt
'massuggererad', kunnat frigöra dig från flock- och farnöte med hopen af dessa
'unga skalder', hvilkas skalderi stinka 'typpfess' tvärsigenom de tjocka bok
handelsfönsterrutorna. Jag tror förvisso att ditt fång friska luft från hafvet
skall göra epok."^ Däremot finner inte Nordströms tre år senare publicerade
roman Borgare nåd inför Högbergs ögon. Visserligen erkänner han att boken har
sina förtjänster liksom att Nordström har "värdefulla utvecklingsmöjligheter".
Men, tillägger han, Nordströms brist är att han föredrar den "blygsammare och
mindre verkningsfulla ståndpunkten att röra sig i stillastående, händelselösa,
händelsefattiga stämningsförhållanden, en svaghet och en dumhet, som han har
gemensam med sitt 'tidehvarf' af 'samhörige'".^ Raderna dokumenterar även
en förkärlek för skildringar, fyllda av dramatik och handling.
De nu anförda uttalandena ger en antydan om vilket litterärt program, som Hög
berg gjort till sitt. Stämningsmåleri och enskilda individers öde och utveck
ling har för honom varit ointressant eller åtminstone av underordnad betydelse.
I stället sätts romangestalterna in i ett större socialt sanmanhang. Målsätt
ningen har varit att skriva en typ av kollektivromaner med samhället som helhet
i centrum för uppmärksamheten, och där den idémässiga förkunnelsen har betydligt
större väsentlighetsvärde än den psykologiska trovärdigheten.^ Ingen kunde hel
ler bestämdare än Högberg ta avstånd från vad san i modern marxistisk estetik
betecknas som privatisering av det litterära stoffet.
Härtill kan läggas, att Högberg i kraft av sitt bestämt profilerade program och
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sin strävan att lansera Norrland i skönlitteraturen, betraktat sig som den
unga norrlandsskolans portalfigur, vilket han ju också är vid sidan av Pelle
241
Molin. J Detta tog sig uttryck i en säregen ämnesegoism, en tendens att vilja
slå vakt om och lägga beslag på norrlandsämnena för egen del, en rädsla att
andra skulle göra intrång på vad han mer eller mindre ansett som sina privata
domäner. Så präglades relationen till i synnerhet Ludvig Nordström tidvis av
en ängslig rivalitet, som tyder på att Högberg känt konkurrensen stark från
sin yngre författarkollega.^
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KAPITEL III
Samhällsförändringar och ideella strömningar
I Den stora vreden återfinns det för Högbergs författarskap signifikanta, näm
ligen bundenheten vid Norrland, den fingerade anknytningen till den muntliga
berättelsefloran samt inriktningen på att skildra ett samhällsförlopp, där ett
kollektiv är huvudpersonen och dess sociala problematik temat. Närmast skall
därför undersökas vad i författarens uppväxt- och studentmiljö, som kan antas
ha bidragit till den folkloristiska och sociala intresseinriktningen samt den
litterära utformning denna fick. I samband härmed uppmärksammas de ställnings
taganden, som han gjort i icke-skönlitterärt sanmanhang och som pekar fram mot
eller belyser Den stora vreden som historisk skildring och samhällsroman.
a. Några drag_ur Hö£ber^s_barndoms-_och_ungdomsmiljö
Olof Högbergs barndom och ungdom inföll under en tid, som karakteriserades av
en ytterst dynamisk samhällsutveckling. Industrins expansion, jordbrukets ra
tionalisering och kommunikationernas förbättring var blott några drag i den
nya samhällsbilden. I Norrland blev konfrontationen mellan det tidigare agrart
betonade, relativt isolerade bondesamhället och det nya industriella särskilt
påtaglig

på grund av skogsindustrins mycket snabba utveckling från och med

mitten av 1800-talet.
Orsakerna till den häftiga expansionen vid denna tidpunkt var flerfaldiga.
Norrlandsskogarna var ännu vid mitten av seklet i stort sett orörda och genom
utbyggnaden av flottleder i de många älvarna kunde de utnyttjas snabbt och till
relativt låg kostnad. En rad lagstifningsåtgärder förbättrade de industriella
förutsättningarna."^ Under senare delen av 1800-talet gjorde sig även en steg
rad efterfrågan på trävaror gällande. Till detta kom en rad tekniska innova
tioner, som bidrog till att öka och effektivisera produktionen. Två mycket vik
tiga och stora trävaruindustriområden i Norrland blev sundsvallsdistriktet och
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Ådalen, båda belägna i Högbergs hemlän Västernorrland. '
Helt naturligt medförde den expanderande skogsrörelsen en omstrukturering av
samhället, vilket inte minst förskjutningarna i befolkningsförhållandena visar.
Trots en tidvis mycket-stark emigration till i första hand Nordamerika ökade
31
folkmängden i Västernorrlands län under tiden 1860-1910 med bortemot 150 %.
Vidare tillkom nya sociala grupper i form av industriföretagare och industriar
betare, samtidigt som den självägande bondeklassen decimerades genom bolagens
förvärv av skogsfastigheter.^ Skogsindustrin förde emellertid också med sig
en rad fördelar för det norrländska jordbruket såsom förbättrade avsättningsmöj
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ligheter för jordbruksprodukterna, nya arbetstillfällen för den från jordbru
ket vintertid friställda arbetskraften samt skogens värdestegring.^ Medaljens
baksida var, att bönderna på 1850- och 60-talen ännu ej var helt medvetna om
skogens reella värde, varför de priser bolagen betalade för exempelvis avverk
ningsrättigheter i många fall vida understeg det faktiska värdet.^
På det lokala planet hyste man därför oro inför utvecklingen, något som bl a
framgår av landshövdingeämbetets femårsrapporter från Västernorrlands län.
Svårigheter för jordbruket påtalades, skogsköpen sades ställa till ett visst
"system af krångel och egennyttiga spekulationer", skogarna överavverkades och
missköttes, till en del på grund av otillräcklig jägeribetjäning.^ Lokalpres
sen debatterade den som det uppfattades hotade självägande bondeklassen. Ar
1890 inflöt likaså en rad artiklar i Aftonbladet i denna fråga, författade av
Johan Stadling.^-' Olof Högberg gjorde ett inlägg i ämnet i N ordisk Revy 1895.^
Omkring sekelskiftet var norrlandsproblemen en av de livligast diskuterade in
rikespolitiska frågorna i Sverige. Efter en riksdagsmotion av Carl Lindhagen
tillsattes 1901 en konmitté för att utreda, vilka sociala och ekonomiska kon
sekvenser bolagens skogsköp hade för den norrländske bonden. De undersökning
ar, som gjordes, resulterade i en rad lagbestämmelser,•som avsåg att inskränka
bolagens rätt till skogsköp.
Med industrialiseringen följde en i viss mån förändrad livsstil med nya vär
deringar och levnadsvanor. På officiellt håll såg man i Västernorrland med
skepsis på denna utveckling. Flärd, yppighet och ett dåraktigt leverne var be
skyllningar, som riktades mot det nya industrisamhällets människor, allt karak
tärsdrag, "som fordom varit främmande för den redbara norrländska allmogen".
Det var framför allt en arbetarkategori, som anklagades för att ha ett dåligt
12")
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inflytande på den bofasta befolkningen, nämligen de s k lösarbetarna.
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målssiffrornas stegring i Västernorrland under 1800-talets två sista decennier
skylldes på denna arbetarkategori. Det periodvis höga antalet barn födda utom
äktenskapet liksom de många fylleriförseelserna förklarades på enahanda sätt.^
Med trävarurörelsens expansion sammanföll väckelserörelsernas tilltagande sprid
ning i Norrland. Läseriet var djupt rotat i denna landsända och genom konventikelplakatets upphävande år 1858 underlättades den separatistiska rörelsens
verksamhet. Även om prästerskapet i Västernorrland ej ställde sig avvisande
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till vissa av frikyrkans samfund,
var dessa föga populära i de lokala stat
liga myndigheternas ögon. En av orsakerna härtill torde ha varit att frikyrkan
genom sina strävanden för mötes- och organisationsfrihet uppfattats som samar
betsvillig med den socialistiska arbetarrörelsen. Detta hävdades exempelvis i
samband med Sundsvallsstrejken år 1879."^ Den största frikyrkorörelsen i Väs
ternorrlands län var baptismen, vars utbredning sammanföll med industrins lo
kalisering."*"^ Vid slutet av 1870-talet fanns i området förutom baptister även
waldenströmare, anniter och mormoner."^ Frälsningsarmén började först vid mit

ten av 1880-talet vinna anhängare och var för övrigt den enda frikyrkorörelse,
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som fann en viss förståelse för sig hos de lokala myndigheterna.
Till bilden av det västernorrländska industrisamhället under 1800-talets andra
hälft hör även den socialistiska arbetarrörelsens framväxt. Det har betonats,
att socialdemokratin haft att bryta ett relativt hårt motstånd bland den norr
ländska sågverksindustrins arbetare på grund av liberalismens starka ställning
bland dem.*^ Trots detta var sundsvallsdistriktet det första industriområde i
Sverige, som upplevde en mera omfattande arbetsinställelse, nämligen Sundsvalls
strejken 1879. Denna tycks dock ej ha varit en organiserad strejk utan snarare
en spontan arbetaraktion.^ Ar 1888 gick arbetarna i distriktet samman i Sunds
vallsortens sågverksarbetarförbund, vilket emellertid ej ägde bestånd någon
längre tid. I början av 1890-talet ägde nya arbetsinställelser rum vid Söråkers,
Ortvikens och Kubikenborgs sågverk.Det var dock först mot slutet av detta
årtionde, som fackföreningsrörelsen tog fart i Västernorrland, och medlemsan
talet ökade ständigt under 1900-talets första år. Den starka spänningen mellan
arbetsgivare och arbetare kom slutligen till utlösning i storstrejken år 1909.
Hela denna dynamiska samhällsutveckling har Högberg kunnat följa på nära håll.
Under barndomsåren har han emellertid också blivit delaktig av det gamla bon
desamhällets traditioner och kom på så sätt att starkt uppleva mötet mellan
två vitt skilda världar. I den korta självbiografin, som infördes i Idun 1905,
skriver han om sin barndomsmiljö i Högsjö: "Tre stämningar voro starkt rådan
de omkring mig; nyläseriet, som fördes till torgs af en rad tämligen tvifvelaktiga 'vinkelpredikanter', däribland en del 'falske profeter i anda och san
ning'; den nästan obrutna gammeltron på en andlig sidovärld af hvarjehanda
egendomliga skepnader, i synnerhet de norrländska skogsviddernas ljusa ande
väsen, Hvitran, människans undanskjutna, misshandlade och hämndlystna kusin
från Skapelsen; slutligen den i orten grasserande skogsrörelsen /-/."
Det är plausibelt att anta, att kontrastupplevelsen av det forna, i sina tra
ditioner rotfasta bondesamhället och det nya expansiva och industriella för
Högberg ytterligare accentuerats genom barndomshemmets levande berättartradition och påtagliga intresse för gångna tider. Enligt författarens egna upp
gifter har fadern varit outtömlig på berättelser och modern förmedlare av
en rad "omfattande släktminnen".^ Föräldrarnas intresse för den folkliga
berättartraditionen vitsordas också av sonens uppgift om hur fadern läste
"anekdoter" för modern ur gamla skiHingtryck, hur dessa konmenterades, och
23!
hur föräldrarna erinrade sig ha hört liknande berättelser förut.
En stor del av de berättelser som Högberg lyssnat till som barn torde ha va
rit sägner, då folksägnen var den i särklass största och viktigaste bestånds
delen i det forna bondesamhällets berättartradition. Han har också vid ett
tillfälle omtalat, hur just sägenberättandet utgjorde ett uppskattat inslag
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i hans barndoms umgängesliv: "Hvem lyssnade icke gärna, när talet kom till
gamle hedersmannen 01-Evert. Hade man också hört hans sägenminnen hundra
gånger, så hörde man dess ifrigare på, när det kom å bane för hundrade och
första gången. Var man också kvällsred för femte resan, så hette det nu lika
fullt öfver hela laget: 'Kasta en pinne till på elden, så ser en höra på!'"^
Inte blott genom föräldrarna har Högberg kommit att ta del av den norrländska
sägen- och historieskatten. Han uppges ha tillhört en i Ångermanland vida känd
25")
s k "Ijugarfamilj", dvs en släkt med goda berättare. J Bland dessa tycks en
farbror till Högbergs far ha intagit främsta rummet.^ Andra sägen- och his
torieberättare i den omedelbara närheten var Säbrå - grannen Erik Hällström
på Eriksberg och prosten Bill.^ I ett brev till systern Kajsa den 21 mars
1906 kallar Högberg Hällström och Bill för "ortens märkligaste personer". Han
tillägger, att de alltjämt är sig lika i "infall och härm /-/, otvifvelaktigt
/-/ länets två yppersta storskämtare".^ I ortspressen har den blivande för
fattaren mött ytterligare sägen- och anekdotstoff.^ Också gencsn att lyssna
till kringvandrande gesäller, för vilka fadern höll hemmet i Säbrå öppet, har
30")
han fått sig många berättelser till livs. J Om en av dessa heter det: "Han
var en uppslagen uppbyggelse - och rolig bok, hvari man under glädjerik stäm
ning kunde bläddra i timtal utan att nå bottnen på det väldiga förrådet af
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nya historier, nya ordvändningar, tänkespråk, gåtor och knep."
Att Högberg varit en intresserad och uppmärksam lyssnare dokumenteras av
hans journalistik, i vilken sägnen och folktraditionen intar ett stort ut
rymme. Tydligen har han i denna typ av litteratur funnit en originalitet,
humor och konkretion, som överensstämt med hans kynne. Detta dokumenteras av
jämförelsen mellan senare epokers tidningar och bondesamhällets berättartradition. Högberg kommer nämligen till följande resultat: "Långrocken (dvs
den muntiige berättaren) var i allo långt innehållsrikare och vida mer in
tressant än någon af dessa tiders armt magra, högofficiellt exakta, i tukt
och förmaning hållna små tidningsblaskor, vari ännu inga kättarläror, oros32")
ämnen och förvillelser tillätos insmyga sig till menige mans - förförelse." J
I en tidningsartikel hyllar han vidare den självständiga personlighetstypen,
ett mänskoideal som han i viss utsträckning tycks ha format efter de gamla
berättarna: "Det har alltid varit min lust och fägnad att lyssna till män,
som ej varit stöpta i allmänhetens mått, karlar, hvilka kunnat erbjuda nå
got själfständigt innehåll, som frukt af sin lifserfarenhet, menniskor, som
vågat tro, tänka, berätta och intressera sig för något utan att först springa
331
;

i gårdarne och fråga om lof."

F ö kan man notera, att Högberg själv hade

en muntlig berättartalang, där han ej tycks ha stått sin barndoms sägenförtäljare efter.
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Det högbergska hemmet präglades emellertid inte endast av ett levande folkloristiskt intresse. Genom fadern har familjen också på ett omedelbart och direkt •
sätt konfronterats med det framväxande industrisamhället och dess problem. Jonas
Högberg var nämligen en i sin ort allmänt anlitad kommunalman, en verksamhet
som sonen har berört i ett par berättelser."^ Modern tycks å sin sida ha varit
besjälad av en gammaldags hjälpsamhet och ett socialt medlidande, i nödtider
alltid beredd att hjälpa och öppna sitt hem för behövande. "I vårt hem fanns
det ingen lyx och överflöd och rikedom, men däremot fanns det tak över huvudet
för husvilla, mat åt de hungriga och även kläder åt de trasiga, så långt reT£
surserna räckte", säger Kajsa Högberg om föräldrahemmet i Säbrå.
Mot bakgrund av vad som nämnts ovan är det möjligt att söka den första och eventuellt även den främsta förutsättningen för Högbergs folkloristiska intresse
och sociala engagemang i uppväxtmiljön. I författarens omedelbara närhet har
agrarsamhället avlösts av industrisamhället med nya klassgrupperingar, nya
levnadsvanor och nya värderingar. Samtidigt lever det gamla bondesamhället
kvar genom hemmets, den trängre vänkretsens och lokalpressens berättartradition. Vidare är det inte helt uteslutet att ett visst samband förelegat mellan
föräldrarnas utåtriktade och sociala verksamhet och det i författarskapet do
kumenterade samhällsintresset och partitagandet för de tillbakasatta.

Under skolåren vid Härnösands läroverk tilldrog sig som nämnts historieunder
visningen Högbergs speciella intresse. Författaren vill också hänföra sitt
sinne för "ren svensk språkodling" till 1äroverkstiden.Huruvida den sena
re av Högberg flitigt förfäktade språkpurismen verkligen har sina rötter i
skoltidens svenskundervisning är vanskligt att säga. Man noterar dock, att han
bland sina lärare räknade språkkännaren och språkforskaren Carl Johan Blomberg,
som mycket väl kan ha inspirerat sina elever till intresse för de norrländska
dialekterna och det svenska språkets rykt och ans."^ Med det historiska in
tresset ställer det sig något annorlunda.Förutom av studentbetyget vitsor
das detta av valet av ämne för studentuppsatsen i svenska. Detta var nämligen
Karl den tolftes död visas utgöra en vändpunkt i Sveriges historia. Den belönades blott med betyget godkänd men har ett visst intresse, då ett par av Hög
berg senare förfäktade synpunkter finns antydda därI de inledande raderna
möter man embryot till den organiska statsuppfattning, som han skulle göra sig
till tolk för i Den stora vreden, Från Norrlands sista halvsekel, Under "Jesu
bröders" spira och Kapten Nimrod. Efter en något omständlig utläggning om den
organiska varelsens utvecklingsperioder skriver den unge gymnasisten: "Ehuru
denna iakttagelse är gjord öfver organiska varelser, så kan hon dock tillämpas
på alla menskliga institutioner, ja, till och med på staterna." Vidare pekar
studentuppsatsen fram mot tolkningen av det svenska stormaktsväldet i Den stora
vreden, så till vida som slagfältens segrar förbigås med tystnad medan det
svenska folkets hjältemod i olyckan understryks. Det heter i det senare avseen
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det: "... ty hade det varit stort under medgången, så visade det sig dock
ojemförligt större under motgången /-/." Huvudläroboken i historia har varit
Odhners lärobok i Sveriges, Norges och Danmarks historia.^ Denna läsning
har av Högberg i läroverkets bibliotek kompletterats med Fryxells Berättelser
ur Fäderneslandets historia (VII, IX och XXIV), Thiers Revolutions Historia
samt Starbäcks Engelbrekt Engelbrektson.421J
Högbergs andliga bagage, då han anträdde sin första uppsalaresa, var således
ett stort förråd av hembygdens sägner, en konkret medvetenhet om industrialis
mens inbrott i det norrländska bondesamhället och de nya problem detta medför
de samt vid sidan av matematiken ett historiskt intresse. Den folkloristiska
och historiska orienteringen gjorde, att han var väl förberedd för att under
sina år i Uppsala fångas upp av den nynordiska rörelsen, vilken utgör en av
utgångspunkterna för sekelslutets hembygdsidealisering.
b. Den _s k n^nord_ismen och hembygdsi.deaHjtejten
Högbergs första uppsalavistelse kom som nämnts att infalla under 1870-talets
sista år. Just detta decennium var nynordismens årtionde framför andra. Arbetarproblemet hade nu blivit mer aktuellt än tidigare, den gamla byalagsord
ningen hade sprängts sönder genom laga skiftets genomförande, bygdemålen börja
de mer och mer försvinna genom folkundervisningen och de förbättrade kommunika
tionerna, som förde stad och land närmare varandra.^ De ideal, man saknade
i sin samtid, sökte man finna i en gången fornnordisk kulturepok. Nynordismen
kom därmed att i viss mån inta en frontställning mot den inbrytande industria
lismen.
Idéhistoriskt kan denna strömning i vårt land föras tillbaka till 1600-talet
med dess patriotism, purism och antikvariska intressen. Den tidens antihöviska
ideal, som i dygden, enkelheten och rättrådigheten såg de förnämsta värdemätar
na på en människas moraliska kvalitet, hade en nära motsvarighet i nynordis
mens etiska uppfattning. På 1700-talet introducerades bonden som ideal och möns
ter av män som J.G. Oxenstierna, N.L. Sjöberg och Thorild.^^ I det tidigare
1800-talets göticism fick svärmeriet för forntiden, patriotismen och det folk
loristiska intresset ett nytt forum. Kärleken till det egna landet fördes vi
dare av studentskandinavismen vid 1800-talets mitt, nu med ett liberalt förteck
en. Samtidigt väckte denna rörelse också till liv en ny medvetenhet om de
nordiska ländernas gemenskap.^ Ett annat tillflöde av inspiration - enligt
Sverker Ek själva huvudflödet - kom från Danmark genom den "djupt ingripande
reformation av det folkliga bildningslivet, som fått sin väckelse från N.F.S.
Grundtvigs väldiga förkunnelse".47 1
På 1850-talet gjordes ett första försök till en organiserad hembygdsrörelse,
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då Djurklou stiftade Föreningen för Nerikes folkspråk och folkminnen (1856).•
Till samma idéhistoriska sammanhang hör Richard Dybecks insatser som fornminnesvårdare, runforskare och samlare av folkmusik, L.F. Rääfs Ydreskildring
(1856-1875) samt G. Hyltén-Cavallius' etnografiska verk Wärend och Wirdarne
(1863-1868). Hyltén-Cavallius grundade 1867 i Växjö landets första allmogemu
seum. Detta blev förebilden för Skandinavisk-Etnografiska samlingen, som
Artur Hazelius öppnade samma år och som med tiden blev Nordiska Museet. In
tresset för de historiska idealen och viljan till ett samarbete mellan de nor
diska länderna på andra områden än de direkt politiska fick under 1860-talet
en impuls genom skandinavismens sanmanbrott år 1864

I den 1866 startade

Nordisk tidskrift för politik, ekonomi och litteratur gavs stor publicitet åt
den danska folkhögskolerörelsen och det nordiska forntidsstudiet.^
Ett utslag av det fornnordiska intresset var de grundläggande undersökningar
inom nordisk arkeologi, som gjordes på 1870-talet liksom de nyutgåvor av is
ländska sagor, som publicerades då. Det gjordes tom försök att införa fornisländska som ämne i skolan; vid en del läroanstalter bedrevs faktiskt en så
dan undervisning.^ Det fornnordiska intresset reflekteras vidare i konstaka
demins val av tävlingsämnen liksom inom musiken. Arkitekturen utbildade en spe
ciell s k drakstil. Möbler, porslin och matbestick började formas efter forn
nordiskt mönster. Personnamnskicket uppvisar en högkonjunktur för namn med
fornnordiskt ursprung. Ångbåtar, krigsfartyg, stadsdelar, gator och torg upp51)
kallades efter fornnordiska gudar, sagagestalter eller sagaplatser. J
Inom pressen fann nynordismen sitt starkaste stöd i Göteborgs Handels- och
Sjöfartstidning med S.A. Hedlund som chefredaktör och Viktor Rydberg som med
arbetare. Den senare gjorde sig i tidningens spalter bl a till tolk för nynordismens språkpurism, som hade andra förespråkare i K.F. Sä we, J.F. Rydquist
och Artur Hazelius.^ Förbundet Runa, som bildades av Strindberg och några
av hans uppsalavänner 1870, hade språkpurism, patriotism och bondeidealism på
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sitt program. J Den nynordiska orienteringen på 1870-talet stod på gemensam
nordisk grund, och Björnson var en av dess ivrigaste tillskyndare.
Det var även under detta decennium som en rad landsmålsföreningar bildades vid
universiteten. Deras målsättning framgår av ett upprop, som Uppsala landsmålsfö
reningar riktade till allmänheten år 1875.^ Däri heter det bl a, att folken
nu bättre än någonsin har lärt sig inse, "att de endast genom vårdande och
stärkande af det fosterländska kunna fylla sin uppgift

i världen och uthärda

täflan med andra folkslag, utveckla motståndskraft mot främmande tryck och
rädda yttre och inre själfständighet". Det hävdas vidare, att landsmålsföre
ningarnas verksamhet bör ses mot bakgrund av dessa strävanden, och att man ge
nom att rädda dialekter, sång och sägen "undan en snar förgängelse" närmare
vill lära känna allmogens språk, känslor och åskådningssätt. Landsmålsföre
ningarna hade också i linje med nynordismen en språkpuristisk målsättning.
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Intresset för och betydelsen av att bevara folkmålen motiveras förutom på nyss
citerade sätt även med att dialekterna är "en källa, ur hvilken man kunde ösa
för att rikta riksspråket och från de manliga dragen tvätta det främmande smin
ket".
I Uppsala fanns år 1874 inte mindre än tolv landsmålsföreningar.^ Norrlands
landsmåls- och fornminnesförening bildades år 1873 på initiativ av L.E. Ed
ström,^ till vilken Högberg också anslöt sig.^-* Hans tidigt utvecklade in
tresse för folkloristik och historia samt möjligen också språkpurism gör det
naturligt att han sökt sig till detta forum. En eldsjäl som Johan Nordlander
och dennes verksamhet som samlare och bearbetare av norrländsk folklore bör
ha verkat inspirerande på honom. Nordlander var sekreterare i Norrlands lands
måls- och fornminnesförening vårterminen 1876 samt läsåret 1877-1878.^ Fram
för alla andra har emellertid Emil Svensén enligt Högberg ägt betydelse för
hans medvetenhet om de lokala sägnernas och berättelsernas värde och därmed
också för Den stora vredens tillkomst. Högberg meddelar: "Själfva uppslaget
till min litterära produktion /-/ gafs genom Emil Svenséns landsmålsberättel
ser. Jag återfann i dessa, ehuru härstammande från en annan bygd så många ka
rakteristiska drag, öfverensstämmande med de sägner och berättelser, hvilka
jag som barn hört af far och mor, att jag däraf fördes på den tanken att
äfven bland dessa norrländska berättelser, till själfva sin kärna, sitt inne
håll och den miljö, i hvilken de utspelats, så fullständigt nya och obekanta,

591
J

skulle kunna paträffas stoff till en kulturhistoriskt värdefull skildring."
Ambitionen att rädda så mycket som möjligt av agrarsamhällets forna tradi
tion kan slutligen för Högberg som för andra rent allmänt ha fått en nega
tiv impuls genom den norrländska skogsrörelsens häftiga expansion, som in
nebar att hotet mot den gamla allmogekulturen blev särdeles

påtagligt.

Säkerligen kan man söka en viktig inspirationskälla också till Högbergs oförtröttliga lokalpatriotism i denna studentförening. Landsmålsföreningarnas he
la verksamhet var ju klart inriktad mot det egna landskapet eller den egna
landsändan. Vidare tycks den norrländska nationen överlag ha varit starkt lo6CP
kalpatriotiskt orienterad. } Fredrik Böök har i sin bok om Artur Hazelius
betonat Boströms betydelse för hembygdsidealiteten och intresset för gångna
epoker. "Boströms kraftiga konservatism har /-/ givit ett slags teoretisk
bakgrund åt den innerliga pieteten för det förflutna; därvidlag fördjupade
Boström den götiska forntidskult, som aldrig förlorat sin makt över sinnena,"
skriver Böök.Förmodligen har denna

sida av boströmianismen spelat en be

tydelsefull roll för filosofens egna landsmän. Lokalpatriotismen har sugit
ytterligare näring ur medvetenheten om Norrlands nyblivna nationalekonomiska
betydelse tack vare skogsrörelsen. Genom Svenska Turistföreningen (1885) och
de förbättrade kommunikationerna upptäcktes även det norrländska landskapets
skönhet,^ vilket ytterligare aktualiserade norrlänningarnas medvetenhet om
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sin landsdels värde.
Även om intresset för landsmålsföreningarna och deras verksamhet var störst
under perioden 1872-1881,63^ levde entusiasmen för allmogekulturen och dess
traditioner vidare genom 1880- och 90-talen. Trots åttitalisternas kosmopoli
tiska inriktning fanns hos flera av don en bondevänlig och nationell inställ
ning.64)En rad allmogeberättelser utgavs under början och mitten av samma decennium,
samtliga präglade av en stark allmogeidealitet. En viktig influens i detta sam
manhang utgick, som Arne Liden visat, från den nya norska litteraturen, fram
för allt Björnsons allmogeberättelser.^ Åttitalisternas demokratiska samhälls
syn har utgjort ytterligare ett incitament till att de bland enkelt folk har
sökt ämnen för litterär behandling.^ I samma falang finner man den författartyp, som samtidigt med skönlitterära sysselsättningar ägnade sig åt folkloristiska uppgifter. Hit hör bland andra Ernst Ahlgren, August Bondeson,
Eva Wigström och A.U. Bååth. Att intresset för den folkliga ber ättelsen var le
vande även under 1880-talet dokumenteras av att det under detta årtionde pub
licerades en lång rad sägen- och sagosamlingar.^
Regionalismen och hembygdsidealiseringen accentuerades under 1890-talet i in
timt samband med årtiondets allmänna patriotism, som förstärktes omkring sekel
skiftet genom unionskrisen. De alltmer omfattande nykterhets-, väckelse- och
arbetarrörelserna med deras internationella orientering stämplades som splitt
rande krafter. Björck har som bidragande faktorer till 90-talets nya känsla
för den nationella egenarten pekat på speciellt emigrationen och befolknings
förhållandenas förskjutning genom den starka inflyttningen till städerna.^
I sammanhanget betonas även konst- och industriutställningen i Stockholm 1897
som nationellt inspirerande.^ En ny värdering av det specifikt nationella
och de historiska minnena väcktes till liv liksom en ny känsla för den svenska
naturen. Till den senare bidrog också den konstnärliga kartläggning av hela
landet, som 1890-talets landskapsmåleri utförde.^ Ytterligare ett utslag av
detta årtiondes intresse för det nationella är den livaktiga debatten om det
svenska folklynnet, där avundsjukan och den devota inställningen till det ut71")
ländska blir loci communes.
Patriotismen och regionalismen fick också ett
inslag av mystik, till dels befordrad av Julius Langbehns bok Rembrandt als
Erzieher (1890), i vilken det nationella, lokala och patriotiska betonas som
väsentligt för den sanne konstnären.^ De nationalistiska tendenserna hos för
fattare och konstnärer under 90-talet sammanfattar Margareta Rossholm på föl
jande sätt: "en omfattande germanism eller nordism i vilken rasteorier ingick;
en lokalpatriotisk tendens, ofta uttryckt såsom dyrkan av ett visst landskap;
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spekulationer i folklynne och nationella egenskaper."
I sammanhanget må slut
ligen erinras om att den germanska nationsideologin kring sekelskiftet automa-
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tiskt gav "bönderna /-/ en särställning som den mest rotfasta klassen; den
'fria', jordägande bonden är i alla skandinaviska länderna, dock främst Norge
och Sverige, en nationaltyp".^-'
Starkast kom hembygdsidealiteten som bekant till uttryck i Dalarna med män som
Karl Erik Forsslund, Gustaf Ankarcrona och Anders Zorn samt i viss mån Karlfeldt.
Deras verksamhet blev ett incitament för den organiserade hembygdsrörelsen på
1900-talet. Bland dessa var Forsslund den store eldsjälen och påtalade redan
i Storgården (1900) utifrån sin allmogeideella grundsyn det moderna industrioch stadssamhällets degeneration.
Det är uppenbart att kontakten under studieåren i Uppsala med den nynordiska
idéströmningen och den därmed sammanhängande provinsialismen utgjort en viktig
förstärkning av Högbergs historicism och folkloristiska intresseinriktning.
Denna underbyggdes ytterligare genom 1890-talets patriotism och hembygdsidea
lisering, den senare påtaglig inte minst i Norrland. Som Gunnar Qvarnström vi
sat utkom just under decenniets andra hälft en lång rad icke-skönlitterära
skrifter, som syftade till att propagera för Norrland, samtidigt med skönlit
terära alster med lokalpatriotisk syftning. I den norrländska hembygdside
aliseringen fanns dessutom, som Qvarnström uttrycker det, "en komponent av vad
man kunde kalla ett snabbutvecklat och betydande kolonilands legitima hävdelsebehov gentemot rikets övriga delar. Rubriker som 'Det sämsta är gott nog för
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Norrland' är vanliga i den väster-norrländska ortspressen kring sekelskiftet". '

Hos Högberg reflekteras en glödande lokalpatriotism, ständigt i förening med en
folkloristisk och historisk intresseinriktning, i hans verksamhet som föredrags
hållare och journalist kring sekelskiftet. Artiklar med folkloristiskt inne
håll dominerar författarens bidrag till pressen och hans strävan att påvisa
den norrländska historiens och kulturens ålder och likvärdighet med det öv
riga Sveriges är påtaglig.
Så heter det t ex i Våra minnesreliker från fordom och värden- af en ibland dem:
"Det lär snart vara en afgjord sak, att den kristna kulturen inom nedra Norrland
delvis har äldre anor än i Svealand, delvis icke kan skattas yngre än där."^
Artikelserien Från vår historias gryning börjar på följande sätt: "Att landet
norr om Dalelfven har en framtid, det vet nu sörländingen mer än nog. Men att
landet också har en forntid, för att få det klart för sig, dertill torde både
sörländingen och infödingen behöfva ytterligare ett par hundra år."^ Om tu
risten, "stadd på resa uppför vår världsberömda Indalself", skriver Högberg:
"Han har till fullo sett att detta land har framtid i de rikedomar, som elfven
flottar eller rännan der strax i söder vid Glimån nedstörtar i elfven från den
höga berghyllan. /-/ Men detta land har kanske ock ett stycke forntid, der den
jäktade själen kan dyka ned en stund /-/."^ Högbergs stundom förblindade lo
kalpatriotism illustreras också med all önskvärd tydlighet av hans jämförelse

mellan Ewald von Kleists dikt Lied eines Lappländers och dess förlaga, ett
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lappkväde. Om det senare skriver han: "Rik på blomster synes ju icke denna ly
rik, men utfyll den blott med fjällandets ödsliga majestät, och afgör sedan, om
den var fattigare än de europeiska efterbildarnes.De dimensioner, som Hög
berg tillskriver Olof Burmans Glysisvallur, talar samma språk. Den är nämli————
g.
gen "ingenting mindre än de samlade skrifterna efter en polyhistorisk jätte".
Det bör emellertid påpekas, att överdriften i detta omdöme ej är så extrem. I
en annan tidningsartikel har han anställt en jämförelse mellan Burman och "den
i sann mening öfverborne Olof Rudbeck". Vidare gör han följande uttalande om
den senare, vilket röjer en klar götisk orientering: "I ett som allt börja vi
nu alltså komma dit Olof Rudbeck slutade. Sant är väl allt fortfarande, att de
sakförståndige måste hafva rätt att le åt mycket af den omfattande lärdomsbråte, som han hopat. De stora siarne kunna dock hafva det särskilda företrädet,
att äfven på felslutens väg komma sanningen närmare än annat folk med den säk
raste tankeskärpa."^-'
Som föredragshållare i historiska ämnen redovisar Högberg samma ambition att på
visa Norrlands storhet, inte blott på grund av att det blivit en ekonomisk fak
tor att räkna med. I hög grad illustrativt för denna regionalism är ett anföran
de, som daterar sig från år 1892.^ Med hänsyftning till den betydelse, som
Norrland fått genom skogsindustrin, inleder Högberg på följande sätt: "Vi veta
nu så dags att vi hafva slumrat scan sjusofvare oförsvarligt länge ofvanpå de
äfvenledes slumrande millionerna." Han säger sig befara, helt i överensstämmel
se med tidigare citerade tidningsartiklar, att det kanske behövs minst lika många
sekler för att göra klart att Norrland har "en förtid, en framfaren tid, en his
toria, där något är att lära och taga vara på". I sin iver att framhäva Norr
lands betydelse för den svenska rikshistorien i gångna tider räknar han i det
ta föredrag även Dalarna och Vännland till de norrländska domänerna. "Med eller
utan Dalarna" har Norrland varit "härden eller upprinnelsen eller tjänsammaste
omgifningen" för olika tiders frihetsrörelser. "Alla tre statshvälfningar, som
räddat fäderneslandet, ha utgått härifrån, den första ledd af Engelbrekt och
Puke, den andra af Gustaf Vasa och den tredje af generalmajor Adlersparre och
förde till 1809 års statsskick." Vidare heter det: "Ännu den dag som är sviker
ej detta tecken. De sociala frihetsrörelser, som tillhöra vår tid, äro i både
välart och vanart starkast representerade inom Norrland." Dessa rader har emellertid strukits i slutversionen. Talaren har därefter övergått till de norr
ländska fornminnesmärken, som finns bevarade, och vilka alla enligt honom bär
vittne om Norrlands ärorika förflutna och motsäger den sörländska åsikten om den
norrländska kulturens ringa ålder. Norrlänningarna har emellertid gjort sitt
"värsta för att utrota denna historias alla handgripliga vittnesbörd". "Detta
är söderns visdomsteori omsatt i norrländsk praktik." Mot slutet av föredraget
introduceras Mikael Loth, den diktade huvudgestalten i Den stora vreden, som en
faktisk historisk person och hans betydelse för Norrland betonas. Sammanfatt
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ningsvis säger Högberg: "Det tillkommer oss, som hafva den närmaste framtiden
delvis i vår hand att kraftigt häfda vår fosterbygds rang såsom en jämbördig
del af riket.
I Högbergs ögon har det alltid funnits .en norrlandsfråga, och Norrland har i
alla tider varit exploaterat: "Vi ha gu'bevars många gånger hört omtalas, att
Norrland blifvit upptäckt på det ena eller andra viset. På 1850-talet upptäck
tes det af skogssköflare; många århundraden förut var det upptäckt af skepps
byggare och tjärbrännare, af roffiskare, rofjägare. Sedan uråldriga tider var
det upptäckt af Kains barn i olika typer; fridlöse, fågelfrie, hemlöse män
från söder och väster, strykarband, zigenare, röfvare och särskildt luffare,
som här i alla tider haft jul och goda dagar-. På sista tiden har landet upp
täckts af geologer, kartografer, konstnärer, turister, vattenfalls- och grufspekulanter,mormonprofeter och alla möjliga sorters värfvare /-/. Och så pass
djupt och mångtydigt är detta land, att detta eviga upptäckande skall fortgå
i evärdeliga tider. Det genomgående draget därvid är, att alla dessa upptäck
ter hälsas med förvåning af den alltid ringaktande södern.
Som synes spar Högberg ej på färgen, när han tecknar det storslagna men illa
kända och behandlade Norrland. I nyssnämnda citat möter man också författarens
ofta något aggressiva ton mot sydsvensken. "En sörlänning af vanligaste sla
get vill icke få i sitt hufvud att något mera minnesvärdt tilldragit sig i
Norrland," heter det i ett annat sammanhang.^ Skulden härtill vill Högberg
lägga dels på en bristfällig forskning, där det sämsta tycks "vara godt nog
för det stackars norrut".^ Dels är läroböckerna i historia, naturligtvis även de författade av sydsvenskar, helt otillfredsställande. Lika styvmoderligt
har den norrländska geografin behandlats. Som exempel nämner han "en liten
stackars Svartå, som icke är stridare än att en törstig get dricker upp hela
ån under värsta julitorkan. Detta vattendrag var upptaget i Geografien, men
icke Norrbottens stora Kalix-elf, som kan mäta sig med de största af södra
Sveriges floder. Honom sluppo skolpojkarne lära".®^
Den norrländska naturen är inte blott fullt jämbördig med den övriga svenska
utan öfverträffar i vissa fall tom "den jättestora amerikanska frihetsgu
dinnan, som upplyser New Yorks hamn med sitt elektriska bloss. Denna staty,
liksom kolossen på Rhodos, de egyptiska Memnons-stoderna och andra jättesto
ra bilder, som formats af människohänder torde alla /-/ vara försvinnande små
leksaker i jämförelse med den af naturen utmejslade 'stenmänniskan' i'Uberget'
(en bergformation vid Älandsfjärden)". Men med det vanliga föraktet för allt
inhemskt,i synnerhet allt norrländskt, förstår svensken ej att uppskatta denna
naturens stenskulptur. "Först när utländingen i tusentals fotografiska bilder
och hänryckta ord spridt berömmet öfver all verIden, då skola kanske ock vi
vallfärda till stället och beundra henne med tillstånd ifrån andra länder,
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bortom ha£ och oceaner. Vi arme svenskar, vi stackars norrländingar." J Unge
färligen samma synpunkter deklareras i artikeln Från Ådalens skogsbygder. Hög
berg konstaterar inledningsvis, att han icke endast är "patriot i allmänhet;
jag är lokalpatriot äfven". Oaktat sin "frisinthet" och sitt svärmeri för "det
universela brödraskapets sköna idé" finner han ingen anledning att gå över ån
efter vatten, när det gäller storslagen och vacker natur. Avslutningsvis skriver
han: "Nå väl, har du samma sinne som jag, så knoga vi ett stycke här hemma, innan
vi vallfärda till fjärran belägna orter, som kanske äro mindre sevärda, som
891
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kanske icke ega någon vidare egenskap än den att vara långt borta."

Den betydelse, som Högberg tillskrivit kunskapen om hembygdens historia och
minnen, tycks ej enbart vara känslomässigt betingad. Den har också en teoretisk
underbyggnad. I en tidningsartikel, skriven med anledning av de akademiska som
markurser, som anordnades i Härnösand 1907, säger han sig sätta den historiska
bildningen i främsta rummet. Motiveringen till att denna har den högsta angelägen
hetsgraden, åtminstone för den norrländska ungdomen, är att det i Norrland sak
nas samkänsla med "fäderneslandets allmänna historiska öden", vilket innerst
bottnar i okunnighet om den norrländska historien. Det är anser Högberg av all
ra största vikt att Norrlands öden i det förgångna knyts samman med det övri
ga Sveriges, emedan "ett folk utan historisk gårdag är liktydigt med en sin
nesslö själskrympling utan minne af sitt eget framfarna, en hållningslös stac
kare, ett värnlöst rof för alla 'rättledare'". Bygdehistoriska krönikor och
föreläsningar är därför viktiga san intresseväckare för den egna bygdens och
i ett längre perspektiv hela landets historia. En praktisk tillämpning av den
na teori var Högbergs uppläsning av valda avsnitt ur Den stora vreden för sina
"sträjkare" på Gudmundrå högre folkskola. "Från det närmare till det fjarmare
90")
gar vägen och ej tvärtom." J
Genom en historisk bildning höjs som nyssnämnda citat visar också individens
moraliska status, en synpunkt som ofta möter hos Högberg. Så heter det i hans
inledningsord till Boken om Högsjö (1918): "Det folk, som kämpar för sin fram} Liknande synpunkter åtid, har aldrig varit håglöst gentemot sin förtid."911
terkommer i hembygdsboken . Medelpad och Ångermanland (1920). I företalet sägs
det bl a att bildningens värsta fiende är ett "ohistoriskt sinnelag" och att
kunskap om hembygden kräver, att man först och främst inte står främmande för
"den grundval, som det förgångna ger åt det nuvarande, bestående". Det för Hög
berg symtomatiska tillägget följer: "Och helt visst skall det överraska de
flesta, att denna landsdel, ansedd som den händelselösa skådeplatsen för en
uråldrig idyll, hunnit i allmän glömska begrava så många händelserika och
tragiska öden, så många förtjänstfulla ättlingar
De tre bygdekrönikorna Torsåkersbygdens förtider(1896), Gudmundrå i flydda
tider (1902) samt Från Medelpads förtider (1910) är led i Högbergs strävan att
levandegöra och väcka intresse för Norrlands förflutna. Detta gäller till en
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del även om den ovannämnda tidskriften Nord-Sverige. En av dess målsättningar
har just varit att verka för att den "del af vårt land, som med tidskriftens'
namn anges, må blifva mer känd och älskad af dess egne inbyggare och, om möj
ligt uppmärksammad som sig bör äfven af den öfriga delen af vårt folk".^ För
ändamålet upptas en stor del av dess innehåll av kulturhistoriska artiklar med
anknytning till Norrland. Högbergs verksamhet vid Medelpads Fornhem bars av
samma norrländska idealitet. På liknande sätt har den historiska skildringen
i Den stora vreden befruktats av författarens intensiva kärlek till Norrland
och blir från den synpunkten en länk i det slutande 1800-talets hembygdspatrio
tism.
c. A'11.itals^r<*dikalismen
Under sin långa uppsalavistelse kom Högberg att uppleva den förändring av det
andliga klimatet i universitetsstaden, som började göra sig märkbar i och med
1880-talets ingång. Trots 70-talets livaktiga nynordiska strävanden har Otto
von Zweigbergk i sin lilla skrift Verdandi 1882 - 1892 betecknat detta årtion
des studentgeneration som präglad av "en allmän indifferentism, som ej har någ
ra mål, en förnäm orkeslöshet, som intet gitter /-/. Det var en ungdom utan
ideal med klart hufvud men svag vilja. Sin tid delade de unga tämligen opar
tiskt mellan examensläsning, punschdrickning och träning i den Boströmska fi
losofiens hårklyfverier".^ Som orsak till denna studentgenerations två stora
missräkningar anför von Zweigbergk dels skandinavismens debacle år 1864, dels
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det uteblivna demokratiska reformarbetet efter 1865 års representationsreform.
Högbergs första universitetsvistelse inföll som nämnts under 1870-talets sista
år. Att den tiderestudenter ej var män efter hans kynne är uppenbart och fram

går av följande karakteristik, även om den naturligtvis ej är relevant: "Dessa
juvenaltyper, som efter regeln borde representera framtiden och då under sena
re hälften af sjuttiotalet stod i sitt kötts pjussigaste öfvermognad, bidade
sin affockning till museet, dock med ett grymtande festtjut ännu vid afgångsstationen. Den typiske juvenalen bekände blott en medicin för alla krämpor:
sprit i hvarjehanda former - ett oafvisligt förakt för den tungusiskt nyktre
och torftige plugghästen - en hjältedat, de tömda bottenfockarnes, ett enda
praktiskt råd till den nykomne gröningen: att under första året blott studera
staden och dess öfverdådiga lif; en estetisk princip: den gudomliga ungdoms
yrans /-/; slutligen ock en religion, den Boströmska filosofiens, genom hvars
många 'relativa berättiganden' han genom cigarröken och punschångorna på
Taddis och Gillet berättigade allt möjligt och omöjligt hos den bestående ord
ningen eller oordningen.
Betydligt bättre tycks Högberg ha funnit sig till rätta i 1880-talets möjligen
mer aktiva studentgeneration. Isolationismen ersattes av ett utåtriktat en
gagemang för den allmänna samhällsutvecklingen, där många problem pockade på
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att få sin lösning. Bland dessa intog rösträtts-, kvinno- och arbetarfrågorna
ett viktigt rum. Arvid Högbom, samtida med Högberg i Uppsala, har med reserva
tion för att gränsen mellan 1870- och 80-talen ej var så skarp som hans fram
ställning ger vid handen skildrat mötet mellan de två epokerna på följande
sätt: "Med det förra (dvs 70-talet) slutade ett skede i studentvärlden, som
kännetecknats av den boströmska filosofin, de nordiska studentmötena, gluntromantiken och överliggareväsendet. Åttio-talet åter fick sin prägel av utveck
lingslärans genombrott, av verdandismen och av de offentliga diskussionerna över
tidens religiösa, etiska, sociala och politiska frågor samt av den uppståndelse
de radikala idéernas kringgripande väckte både inom universitetskretsarna och
971
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i landet i övrigt."

Den vaknande andliga livaktigheten vid 1880-talets början fick sina incitament
från olika håll. Strindberg gick i Från Fjärdingen till Svartbäcken (1877) och
Röda Rummet (1879) till angrepp mot idélösheten, instängdheten och skepticis
men. Brandes Hovedstr^mninger (1872-1890) krävde en kritisk granskning av ti
dens problem. I den danska och norska litteraturen med framför allt Björnson
och Ibsen behandlades de nya och aktuella samhällsfrågorna i litterär form.
Den filosofiska underbyggnaden fann man hos Darwin, Spencer, Mill, Comte och
de tyska materialisterna.^ Vidare var 1880-talets omvälvande religionskritik
väl förberedd genom Strauss' Das Leben Jesu (1835) och Feurebachs Das Wesen
des Christentums (1841) samt i Sverige genom Boströms angrepp på helvetesstraf
fen och Viktor Rydbergs Bibelns lära om Kristus (1862).^
Högberg, som genom sin kompromisslösa läggning torde ha avskytt varje halvhet
och dagtingan, har förmodligen på ett omedelbart sätt tilltalats av det nya kra
vet på sanning och äkthet. Med sin naturvetenskapliga orientering hade han vi
dare lätt att assimilera de nya tankarna, vilka

i stor

utsträckning hade na

turvetenskaplig grund. Störst betydelse för att han kom att fångas upp i den nya
utåtriktade radikalismen har förmodligen vänkretsen och de diskussioner, som
förts där, haft. Liksom för flertalet av den tidens studenter tycks också för
Högberg det närmaste umgänget ha utgjorts av nationskamraterna.Bland des
sa har den tidigare nämnde Johan Fredrik Nyström samt Anders Olof Flemström
och bröderna Jakob Albert och Karl Erik Hammargren intagit främsta rummet, samt
liga radikaler och blivande medlenmar i föreningen Verdandi."^"^ Att i synner
het samvaron med Karl Erik Hammargren har varit givande då det gällt den religi
ösa och filosofiska orienteringen, torde framgå av Arvid Högboms uppgifter om
denne man. Högbom meddelar, att Hammargren gjorde honom bekant med Flammarions
Bebodda världar (sv övers 1866), Büchners Kraft och materia (sv övers 1869)
samt Bibelns lära om Kristus. Samme sagesman betonar vidare, att vännen ägde
en stor beläsenhet i filosofiska arbeten samt hyste intensivt intresse för re
ligiösa spörsmål, framför allt försoningsläran.
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Religiösa, filosofiska, politiska och sociala problem diskuterades också i na
tionens talförening, ett forum främst avsett att öva den dialektiska förmågan
och främja ett meningsfullt tankeutbyte.Under slutet av 1870-talet och
de allra första åren av 1880-talet var föreningen speciellt livaktig, något
som framgår av de bitvis mycket utförliga protokollen från denna tid. Bland
de flitigaste debattörerna återfinns Johan Fr. Nyström, Karl Erik Hammargren,
Edvard Eilert Christie-Linde, en av initiativtagarna till Verdandi, samt Olof
Högberg. Om diskussionslustan vittnar några rader i ett protokoll från den 11
januari 1884. Det nämns, att få yngre landsmän mött upp. "Deremot hade åt
skilliga medlemmar från föreningens äldre dagar trädt inom skrankorna för att
på nytt bryta en lans till föreningens ära. Då man öfverskådade de tappra ve
teranerna, som, huru fåtaliga de än voro, dock förde med sig i striden allt
hvad nutidens beväpningskonst förfogar öfver, kunde man ej betvifla att sam
mandrabbningen skulle blifva het." Bland de omtalade stridsmännen från norrländs
ka talföreningens glansperiod återfinner man Högberg.Han valdes den 11 no
vember 1881 till talföreningens vice ordförande samt den 12 april 1884 till
dess ordförande.
Diskussionsämnena speglar mycket av vad som hade aktualitet i den tidens Upp
sala och har spänt över ett brett register: från buddhismen och nihilismen till
d e n norrländska skogsindustrin oc h statskyrkans ställning i S v e r i g e . D e n
egna landsändans sociala och ekonomiska problem uppmärksammades i en diskus
sion den 22 november 1879 med frågeställningen Kan Norrland blifva Sveriges
i alla afseenden vigtigaste provins? Debatten kom främst att röra sig om huru
vida Norrland var att betrakta i första hand som ett jordbruks- eller industri
område och meningarna var delade. Den 6 december samma år uppställdes tesen:
Ingen lag kan förbjuda öfverenskommelser om arbetsinställelser, ett ämne som
genom Sundsvallsstrejken på våren 1879 hade högsta aktualitet. Diskussions
deltagarnas inställning till strejkens

berättigande framgår ej av protokol

let, som är hållet i en skämtsam ton.^^ Möjligen låg frågan för långt utan
för debattörernas ämnessfär.
Att döma av andra protokoll, särskilt de mer utförliga från 1880-talets tidi
gare år, har emellertid de radikala talarnas röster dominerat. Utsagan Ingen
svensk konung i nyare tiden har gjort större missbruk av konungamakten än Karl
XII får stå så gott som oemotsagd.Därmed har man anslutit sig till den
kritik, som från vänsterhåll riktades mot "hjältekungen". Ar 1880 uppställde
Karl Erik Hammargren tesen Bland företeelser inom nutidens statslif är nihi
lismen en af de mest löftesrika.

Vid detta tillfälle fanns emellertid

ingen tid övrig för diskussion. Aret därpå tas ämnet upp på nytt under följan
de rubrik: Är det sannolikt, att den s.k. nihilismen i Ryssland skall leda
till en revolution, och,
denna
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Högberg har i detta
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sammanhang fört nihilisternas talan. Inledningsvis konstaterar han: "Det vore
ett vanligt inkast af det beståendes vänner mot dem, som vilja afhjälpa bris

terna deri, att deras verksamhet vore uteslutande destruktiv." Men, menar Hög
berg i vändningar som har sin parallell i Strindbergs Esplanadsystemet (i Dikter
1883), "alldenstund det gamla, odugliga måste skaffas bort, innan det nya bätt
re kunde få rum, äfven en blott nedrifvande, en rent negativ verksamhet, förut
satt att den vände sig åt rätt håll, vore förtjenstfull". Han har också förkla
rat sig övertygad om "att en revolution i Ryssland blefve det högeligen sanno
lika resultatet af Nihilismens verksamhet. Till dess förfogande stode nemligen
/-/ en energi och en offervillighet, som borde kunna göra underverk". Ett känt
faktum, förklarar han vidare, var att makthavande i allmänhet aldrig självmant
visat sig villiga att avstå från sina befogenheter varför en revolution vore
nödvändig. "I Ryssland vore folkets behof och folkets missnöje större än någonstädes och regeringens halsstarrighet och blindhet likaså. Deraf sannolikhe
ten, ja vissheten, om en snart inträffande omhvälfning." För Västeuropa och
Amerika torde å andra sidan nihilismen "såsom med sina idéer kommande 'post
festum1" få "föga eller intet direkt inflytande".
Norrlänningarnas radikalism kom också till uttryck i debatterna om mera inter
na studentangelägenheter. Så försvarade Högberg den 3 maj 1882 påståendet Att
studenterna vid rikets universitet stå under särskild disciplinär myndighet
är en antiquerad bestämmelse. Ämnet hade ju aktualitet genom den Wicksellska
striden 1880 och skulle längre fram på 1880-talet åter komma i blickpunkten ge
nom de bestraffningar, som drabbade vissa verdandister i samband med sedlig
hetsdebatten. Vid diskussionen i maj 1882 fördes Knut Wicksell på tal av na
tionskamraten J. Wennberg. Han hävdade, att det var tursamt att Wicksell "sor
terade under de akademiska fäderna. Ty hvad skulle det ha blifvit af honom,
som gjort sig till tolk för grof osedlighet, om han hört under polisen?" Till
detta anmärkte emellertid respondenten, dvs Högberg, "som tycktes med mycken
varsamhet upptaga spörsmålet om Wicksell /-/ att om Wicksell ej sorterat un
der akademisk myndighet han alldeles icke kommit under något åtal". Studenter-

1121J Högberg

nas olika verksamheter togs upp till debatt den 17 februari 1883.

har brutit en lans för "allmänt menskliga intressen, spekulationer och ideella
svärmerier", detta därför att härmed "åsyftades dock en andlig utveckling, som
i alla händelser stode öfver den sinliga, materiella. Vore dessa menniskor än
gagnlösa för sig sjelfva, kunde de dock göra menskligheten mycken nytta".
Detta Högbergs inlägg pekar fram mot hans sedermera i olika sanmanhang dokumen
terade idealism och frontställning mot materialismen.
Också stats- och frikyrkan har blivit föremål för granskning av de debattlystna norrlänningarna. I mars 1884 är frågan, vilka betänkligheter som det är be
fogat att hysa mot den "s.k. frälsningsarmen".Högberg har här framhållit
"vådan af ett kulturfientligt och genom militärisk organisation sammanhållet
sällskap, ställdt under andlig militärdespotism under oansvariga ledare, som
sjelfva voro fanatici". En liknande farhåga för ingrepp i den personliga fri

heten anförs i diskussionen an det bör anses önskvärt att bibehålla den svenska
statskyrkan.

Tillsammans med andra landsmän har Högberg understrukit att

statskyrkans största fel är "det ingrepp i samvetsfriheten som ligger deri att
staten kan tvinga enskilda att uppfostra sina barn i den lära, som de icke
sjelfva bekänna, samt att alla de som icke önska anlita de kyrkliga myndighe
terna ändock måste bidraga till deras aflönande". Den våldsamma antiklerikalism,
som Högberg senare skulle göra sig till tolk för, finns antydd redan här, om
än i blygsam skala. I samma riktning pekar ett uttalande av honom fällt i sam
band med en diskussion om huruvida studenternas avsaknad av ett familjeliv
vore skadligt för deras utveckling.Av protokollet för denna debatt fram
går att vissa akademiska lärare öppnat sina hem för studenterna. Högberg miss
tänkte emellertid "teologiprofessorernas tillmötesgående" och fruktade "att
det hade sin grund i en jesuitisk lust att inspektera själarne".
Den kristna läran däremot fann såväl nationskamraten Hj. öhrvall som Högberg
117")
J I ett annat sam
vara "en i grunden mycket demokratisk och röd religion".
manhang har han och vännen Karl Erik Hammargren vågat det på en gång religions
vänliga och något blasfemiska påståendet "att Jesus af Nazareth kunde uppstäl
las som typen för en gentleman".1"^-' Om Högberg strött yttranden av likartat
slag omkring sig i sitt föräldrahem, är det ej underligt om man där uppfattat
honom som förtappad i religiöst avseende. En dagboksanteckning från 1880 an
tyder att så verkligen varit fallet. Högberg noterar, att han fått snubbor av
systern för att han ej följt med till kyrkan, "hvaraf hon hade föga frukt, ty
1191J
jag var efteråt lika förhärdad som förut".
Slutligen skall med ytterligare ett par citat illustreras att den andliga fri
hetslidelsen ej är att ta miste på hos flera av talföreningens medlemmar. "Fri
hetens fördelar vore alltid större än dess olägenheter," konstaterar Högberg
lakoniskt i ett protokoll från den 11 januari 1884. Fyra år senare inleder Karl
Erik Hammargren en diskussion Om tanke- och yttrandefriheten med att referera
och läsa ur John Stuart Mills "framställning af detta ämne i hans arbete om
Frihet". Vid den efterföljande debatten enades man om "att å ena sidan intet
yttrande i sak på grund af sitt innehåll borde undertryckas och att å andra
sidan personliga invektiver vore afgjordt förkastliga /-/".^O)
Talföreningen var således, i synnerhet i början av 80-talet, ett forum, där
de norrländska studenterna kunde ventilera sina radikala idéer. Högberg upp
ger sig vid ett tillfälle ha hört ryktas, att talföreningen skulle läggas ned.
"Om någon som gerna ville komma åt stadgarne valt denna väg för att nå sitt
mål, eller om föreningen ansågs hafva slagit in på en allt för radikal väg,
skiftat för mycket i rödt, ja öfvergått till ett slags jakobinerklubb och derför skulle röna ett oblidt öde, derom kunde hr kandidaten ej lämna närmare
upplysning.""''^ Norrlänningarnas ideologiska grundinställning betygas också
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av Johan Bergman, som skriver: "Norrlänningarna voro i regel radikala."

Nationstidningen Bergufven ger ytterligare belägg härför. Den 12 november 1881
konstaterar en skribent i tidningen: "Frihetens sak torde emellertid icke all
deles vara öfvergifven, och jag undrar om det ej hafver något att betyda, att
åtskilliga radikaler gå omkring bland de yngre landsmännen /-/. Ett faktum är
emellertid, att herr Stiernström åtminstone till namnet står i spetsen för den
'förenade venstern', bland hvilka för öfrigt räknas verkliga förmågor(såsom
den herkuliske kandidat J.F.Nyström, den parkurerande Olle Högberg och den
1231J
pigtjusande Flemström m.fl.)."
Att det politiska intresset varit synnerligen livligt och radikalismen påtag
lig inom Norrlands nation framgår även på annat sätt av nationstidningen. I
denna lämnas år 1882 en Politisk översigt över det gångna året.

Det hävdas

att "stora brottningar hafva försiggått mellan de olika partierna. Denna liflighet som för de förut i ljuflig dvala försänkte konservative varit till stor
förargelse och vållat dem många sömnlösa nätter, tillskrifves af dem i främsta
rummet den under fjolåret till nationen återkomne Anti - Krist (dvs E.E. Christie Linde)". Det nämns vidare att "det liberala partiet eller den numera s k 'fö
renade vensterns"' inlytande är i ständigt tilltagande. "Olle Högberg och Flem
ström, hvilka återvändt från sitt Tusculum, voro partiets sous-chefer eller
rättare sagdt verkställande direktörer, ty genom deras försorg bearbetades
massorna /-/." I centrum för nationens intresse hade under vårterminens sena
re del religionsfrågan stått. "Flemström, Olle Högberg och indiske filosofen
(Karl Erik Hammargren)voro de, som i synlig måtto skötte om densamma; Christie
satt lik en annan Moltke henna och uppgjorde fälttågsplanerna för religions
frihet." Vid en diskussionsafton i frågan förebrådde en talare nationen för
att ha blivit "en debatterande klubb med jakobinermössa på" och vände sig mot
"den hänsynslösa agitation", som bedrevs. Man tycks emellertid inte ha kunnat
ena sig om någon gemensam deklaration i den så ivrigt debatterade religionsfrå
gan. Genom Christie-Lindes veto fick hela diskussionen "banehugget och afstannade för tillfället". Avslutningsvis framgår, att J.F. Nyström under sommaren
blev Christie-Lindes efterträdare som kurator, "hvarigenom den röda färgen allt
mera decideradt framstår såsom nationens liffärg".
Mot bakgrund av det nu nämnda och att Norrland var en stor nation förvånas man
ej över att bland Verdandis första 25 medlemmar norrlänningarna var de talri
kaste näst stockholmarna. För Högbergs del kan hans radikala övertygelse ha
stärkts också genom samvaron med Emil Svensén liksom genom kontakten med O.E.
Lindberg, av studenthumorn kallad Präkten.Med anledning av Lindbergs 65 årsdag skrev Högberg en artikel i Västernorrlands Allehanda. I denna, som är
varmt uppskattande, betonas Lindbergs odogmatiska kristendomssyn,nitälskan
127)
för folkbildningen samt avståndstagande från socialismen. }
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Ett yttre incitament till Verdandis bildande kom 1880. Det var den redan om
nämnda Wicksellska striden, då Knut Wickseil med anledning av sin presentation
av de nymalthusiska teorierna om nativitetens begränsning dömdes till "före
ställning och varning" av mindre akademiska konsistoriet. Den mera omedelbara
anledningen blev emellertid riksdagens avslag på K.P. Arnoldsons motion om re
ligionsfrihet år 1882. I samband härmed utsändes ett upprop till Uppsala stu
denter, Ett ord till Uppsala studenter, undertecknat (Karl) L. (Staaf) F.
Studenterna manades att samlas till ett gemensamt möte "för att diskutera frå
gan om ett öppet uttalande för sin sympati för tanken om fullt genomförd sam
vetsfrihet i Sverige". Härför erfordrades dock ett officiellt beslut om studentkå
rens sammankallande. Trots ansträngningar från framför allt Södermanland - Nerikes och Norrlands nationer kunde ett sådant ej komma till stånd. I stället
sökte man då manifestera sitt krav genom namnunderskrifter på utlagda demon
strationslistor. Det var i samband härmed man blev medveten om en sammanslut
nings fördelar. Föreningen Verdandi bildades.
I den kommitté som tillsattes för att utarbeta föreningens stadgar återfinns
jämte O.E. Lindberg, Harald Sohlman och Staaff också de båda norrlänningarna
Edvard Eilert Christie-Linde och Olof Högberg.Stadgarna antogs och fö
reningen konstituerades den 23 oktober 1882. I stadgarnas första kapitel har
föreningens syftemål formulerats på följande sätt:
Kap I
§ 1 Förenin gen Verdandi afser att utgöra ett föreningsband mellan studenter
vid Upsala universitet, hvilka omfatta tanke- och yttrandefrihetens
grundsatser samt hysa intresse för allmänt mänskliga och samhälleliga
frågor. Dock kunna äfven utom studentkåren stående, för föreningens strä
vanden intresserade personer däri inväljas.
§ 2 Sitt ändamål söker föreningen förvärkliga dels genom anordning af dis
kussioner öfver dylika frågor, dels äfven genom andra åtgärder, dan fö
reningen kan finna ändamålsenliga.1™)
Von Zweigbergk påpekar, att det redan från början fanns en viss meningsskilj
aktighet beträffande föreningens praktiska verksamhet: "För somliga af stiftar
na låg naturligtvis hufvudvigten i föreningens karaktär af uppfostringsanstalt
och för dem måste meningsutbytet, diskussionen framstå som föreningens främsta
uppgift; andra mera aktivt anlagda, som redan voro färdiga med de teoretiska
förberedelserna, ville nu verka för sin nya åskådning och för dem hade samman
slutningen sin egentliga betydelse som en kraftkoncentrering, hvilken möjlig131)
J Själva det faktum att
gjorde ett kraftigare ingripande i dagens strider."
Högberg var en av stadgarnas författare tyder på att han varit klar med den
"teoretiska förberedelsen". Att hans gode vän O.E. Lindberg, som återfinns
bland Verdandis första 25 medlemmar, hört till samma falang framgår av den ovan
132)
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nämnda tidningsartikeln om honom.
Som von Zweigbergk påpekat har föreningen under sin första verksamhetsperiod
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främst diskuterat allmänna principfrågor. Så var diskussionsämnena under perio
den 1882-1886 exempelvis Den eviga freden, Kvinnans likställighet med mannen,
Är ett republikanskt statsskick att föredraga framför ett parlamentariskt konstitutionellt?, Om konventionell och naturlig anständighet, Positivismen,
Socialismen.Också litterära ämnen debatterades, i synnerhet hösten 1883
och våren 1884. Från och med 1885 blev inriktningen mot mera aktuella politis
ka och sociala frågor påtaglig. I samband med sedlighetsdebatten 1887 anordna
de Verdandi sin första offentliga diskussion, vilken sedan kom att följas av
flera.
Verdandiprotokollen ger tyvärr ett mycket ofullständigt besked om vilka dis
kussionsämnen, som varit angelägna för Högberg.Inte heller är det möjligt
att slå fast hans ställningstagande i sedlighetsdebatten den 2 april 1887, vil
ken kom att väcka oanade stormar. Hans aktiva deltagande i diskussionerna in
skränker sig nämligen till ett fåtal tillfällen, vilket naturligtvis inte hind-

J
rar att han varit en uppmärksam lyssnare.1351

En av de frågor, som varit uppe till debatt i Verdandi, var Hvad bör göras
för att utplåna den ståndsskillnad, som ännu förefinnes? Även om Högberg ej
yttrat sig, torde denna fråga att döma av hans senare författarskap ha påkal
lat hans omedelbara uppmärksamhet. Av protokollet framgår, att man betraktat
behovet av att väcka en känsla av solidaritet mellan de olika samhällsklasser
na som den fundamentala åtgärden för att upphäva klasskillnaden. Diskussionens
inledare, O.E. Lindberg, sökte medlen härtill i framför allt: "En tidsenlig or
ganisation af skolväsendet, hvartill hörde obligatoriska söndags- och afton
skolor, den politiska rösträttens utsträckning, hvarigenom sjelftillit och käns
la af solidaritet med samhället i det hela skulle väckas äfven i de djupa le
den /-/." Vidare betonades att bildningens målsättning borde vara att förbättra
alla samhällsgruppers såväl intellektuella som moraliska status. Därigenom skul
le samhällets lycka och välstånd öka.

Två år senare återkommer O.E. Lind

berg som diskussionsiniedare till ett likartat ämne, Hvad kan utan skattebör
dornas ökande göras för folkskoleväsendets utbildande därhän, att gemene man
erhåller tillräcklig bildning?"^^ Man noterar här en mera skärpt och radikal
ton i Lindbergs inlägg. Så menar han att finansieringen skulle kunna ske dels
"genom 1andshöfdinge1önerna, hvilka nu underhöllo onyttiga sinekurer, dels lö
nerna från biskoparne, hvilkas arbete godt kunde öfverlåtas på kontraktsprostar
ne, vidare åtskilliga församlingsprostars löner, alldenstund fiere sådana plat
ser kunde sammanslås, dels slutligen genom en del af det kungliga apanaget".
Som synes har han refererat till bildningens nytta och ansvar för lösandet av
politiska och sociala problem.
En praktisk tillämpning av dessa teorier var det år 1883 på O.E. Lindbergs ini1391

tiativ startade Upsala Arbetarinstitut.

Mönstret härför var Stockholms Ar

betarinstitut, grundat tre år tidigare av Anton Nyström. Målet för Arbetarin
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stitutens verksamhet hade satts högt. Man syftade nämligen till att bibringa
arbetaren en opolitisk vetenskaplig bildning. Redan från första början har
Högberg engagerat sig i Upsala Arbetarinstitut tillsammans med Verdandi-kamraterna Karl Staaff och Karl Ljungstedt, sedermera språkforskare.^^ Efter
att ha meddelat kostnadsfria föreläsningar i matematik från den 1 mars 1883,
drog sig Högberg emellertid tillbaka från denna verksamhet i och med vårter
minens utgång. En motivering härtill har han lämnat i den tidigare omnämnda
artikeln om O.E. Lindberg från år 1915: "Att föreläsa matematik för arbets
klassen och göra den fruktbärande efter ett fåtal spridda timmar under termi
nen, se där ännu ett exempel på det vidunder, som den tjänande brodern ansågs
vara i fråga om fattnings- och lärogåvor. Jag gjorde mitt yttersta att klara
skivan utan att stå där med uppenbar skam men har aldrig sedan velat göra om
det experimentet." Att döma av Högbergs senare verksamhet står det klart, att
han varit en varm anhängare av folkbildningstanken. Det i hans ögon felakti
ga med arbetarinstituten

har uppenbart ej varit principen utan snarare den

alltför höga målsättningen. Ytterligare ett utslag av Verdandis folkbildnings
strävanden var småskriftserien, som började utges från och med juni 188§.
Solidaritetsmoralen var en fundamental synpunkt också i verdandisternas debatt
i fredsfrågan den 16 mars 1883 med Emil Svensên som inledare, och med Högberg
som aktiv deltagare i den följande diskussionen. Den pacifistiska tendensen
i de olika inläggen är påtaglig. Svensén hävdade att evig fred endast kan nås
"genom hela mensklighetens gradvisa sammanslutning till ett enda rättssamhälle,
till hvilket mål verldshistoriens hela förlopp också syftade /-/". Innan krig
länder och folk emellan helt kan upphöra, borde de emellertid kunna inskränkas
och detta på olika vägar. Företrädesvis betonas vikten av att undanröja "an
ledningar till krig", att stärka den mellanfolkliga solidaritetskänslan samt
slutligen att göra varje individ medveten om "sin politiska betydenhet". Här
med är ej sagt att man var försvarsnihilist. Att så ej var fallet bekräftas
av synpunkten att en svensk awäpning skulle vara oförsvarlig så länge möjlig
heten förelåg, att landet kunde bli indraget i ett krig. Dock erkändes allmänt
det önskvärda i en svensk neutralitetspolitik liksom en härorganisation av
"defensiv karaktär".
Som Herbert Tingsten påpekat var nykterhetskravet "ett av de traditionella
momenten i den liberala självhjälpsideologi, som framstod som den tidiga so
cialismens farligaste fiende".Ämnet har likaså tilldragit sig verdandis
ternas intresse och den 15 maj 1883 debatterades den alltmer aktuella nykter
hetsrörelsen. Inledare var norrlänningen Anders Flemström och man återfinner
också Högberg bland dem, som yttrat sig i den efterföljande debatten. Även om
man i princip tycks ha tagit avstånd från allt vad sekterism heter, erkändes
att nykterhetsrörelsen hade en rad positiva sidor och de flesta talarna upp
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trädde mer eller mindre till försvar för godtemplarorden och dess verksamhet.
Motiveringarna var "dels det obestridliga faktum att denna orden verkligen ut
rättat så mycket för nykterheten, dels att ordensväsendet icke i och för sig
vore förkastligt, då dess ändamål vore godt

Dock och framför allt be

tonas betydelsen av ett fritt och individuellt ställningstagande i moraliska
frågor. "All sedlighet, som icke grundade sig på den egna öfvertygelsen och
fri vilja, vore det ej mycket bevändt med."^"^
Att Högberg hört till nykterhetsvännerna dokumenteras av att han engagerade sig
i uppsalaavdelningen av godtemplarlogen. Han var också tillsairmans med brodern
Jonas Otto en av initiativtagarna till logen Mikael Franzén i Säbrå, som stif
tades den 25 september 1883.^^ Det är betydelsefullt att notera, att Hög
berg stått helt främmande för tanken på en sammankoppling av nykterhetsrörel
sen och socialismen. I ett br ev, ställt till Säbrå - logen 1884, avvisar han
som "ett obotligt misstag" åsikten att nykterhetsrörelsen skulle ha något att
skaffa med den socialistiska arbetarrörelsen.Synpunkten sammanfaller helt
med den tidigare svenska nykterhetsrörelsens synsätt, där problemet som Ting
sten uttrycker det ofta ställdes sålunda: "nykterhet eller socialism".
I detta sammanhang hör även Högbergs upprop Till Sveriges ringmedlemmar och goodtemplare med anledning af herr L.O. Smiths "öppna bref

hemma.

Det är ett genmäle till L.O. Smiths appell till Sveriges arbetare den 14 no
vember 1883, där en fri brärmvinsförsäljning förordas. L.O. Smith hade i bör
jan av 1880-talet startat en konsumentkooperation, ringrörelsen, för inköp
och distribution av varor. Denna verksamhet uppfattades av den tidigare so
cialdemokratin "som uttryck för en småborgerlig och utpräglat liberal själv
hjälpsideologi" och bekämpades av exempelvis Palm och andra socialdemokrater."*"^
Bland anhängarna till Uppsala Arbetarring återfinner man Högberg jämte bland
andra Anders Flemström och O.E. Lindberg.'^-' Högberg påstår enligt anmälan
i Fyris den 21.12.1883 att hans motinlägg motiveras av "endast vårt lifliga
intresse för ringrörelsen". Han uppfattar Smiths förslag som en direkt krigs
förklaring mot godtemplarorden. Det må gärna komma till krig, fortsätter han,
"men icke mellan goodtemplarorden och arbetarnes ring". "Ringrörelsen är ett
ekonomiskt sträfvande och hvarje goodtemplare kan till sin egen fördel under
stödja denna; goodtemplarorden har ett sedligt sträfvande och hvarje ringmed
lem kan till det allmännas fördel understödja denna." Slutligen går Högberg
till ett skarpt angrepp mot Smith personligen. Han varnar honom för ßtt sälla
sig till de tomma ordens män, som "lyckats höja sig på arbetarnes axlar" men
sedan ej är villiga att uppriktigt arbeta för deras sak. "Akta Eder att själf
blifva en 'politisk frasmakare' af detta slag, ty då skola Edra goda gärningar
ingenting förslå, utan häfden skall utan försköning kasta Eder som en trasa
i sin byk."
Ytterligare ett par Verdandi-debatter skall i korthet uppmärksammas, då de ger

44

en antydan om medlemmarnas ideologiska orientering. Den 26 oktober 1885 är ämnet
Positivismen såsom verldsåskådning, där inledaren utgår från Comtes Discours sur
l'esprit positif. Talaren hyser all aktning för Comtes betonande av våra kun
skapers relativitet samt den franske filosofens uppslutning kring utvecklings
läran. Däremot, och detta är betydelsefullt, kritiseras satsen om positivismen som den enda försvarbara ideologin. "Comte har h. och h. lemnat åsido den
inre, för andra oåtkomliga sidan af menniskonaturen, känsloverlden, och dermed
gjort ingrepp på alla de områden, som beröra individens rättigheter. Detta har
också påpekats af Stuart Mill i hans arbete Om Friheten.

Utvecklingsläran

godtas således, medan varje inskränkning av den individuella andliga friheten
avvisas.
Följande år kom det till ett häftigt meningsbyte mellan Hjalmar Branting och
Knut Wicksell.^^ Debattämnet var Socialismen med Wicksell som inledare. Han
menar, att den av socialisterna utlovade jämlikheten endast kunde "vinnas med
ett offer af frihet och personligt initiativ; dessa hade visserligen ringa
rum äfven i det närvarande samhället, men ej med detta utan med ett framtida,
utbildadt under liberalismens synpunkter borde socialismen vid en pröfning jonföras". Diskussionerna rörande kravet på religionsfrihet, den allmänna röst
rätten och kvinnans likställighet med mannen torde också ha tilldragit sig Hög
bergs uppmärksamhet.
Hos flera av verdandisterna har således frihetstanken varit central liksom tron
på solidaritetsmoralen, rösträttens utsträckning, folkbildningen och nykterhets
rörelsen som medel att lösa den aktuella arbetarfrågan. Allt detta är tanke
gods, som återfinns i den tidens liberala ideologi, och det är uppenbart att
de flesta i verdandisternas falang hade sin politiska hemort i det liberala
lägret, ej det socialdemokratiska."'"^ Såväl O.E. Lindbergs som Högbergs av
ståndstagande från den tidiga socialdemokratin belyses av några rader i artikeln
om Lindberg, där det talas om "den fullständigt väderdrivande kurslöshet, som
i allmänhet utmärkte för-socialisterna, vilka i regeln voro de feta ordens kar
lar utan nämnvärd förmåga av initiativ och organisation". Ett par namnförslag,
som var aktuella då föreningen bildades, nämligen Liberala diskussionsföre
ningen och Liberala föreningenger likaså en klar anvisning om verdandis
ternas politiska orientering.
Som Henry J. Schmandt påpekar i sin bok De politiska idéernas historia råder
liksom i fråga om konservatismen en "semantisk förvirring i bruket av termen
liberalism".Då jag brukar begreppet, avser jag härmed den s k klassiska
liberalismen. Bland dess viktigaste innehåll märks betonandet av individuali
tetens tillvaratagande, tron på förnuftet och utvecklingen, övertygelsen att
människan till sitt väsen är god och har möjlighet till etisk fullkomning,
statens uppgift att bevara och skydda vissa individens absoluta rättigheter
samt avståndstagandet från en organiserad religion som absolut nödvändig för
människans moraliska fortkomst.

Härtill kommer det ovan nämnda praktiska
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handlingsprogrammet, nämligen rösträttens utsträckning, folkbildningen samt
engagemanget för nykterhetsrörelsen.
Trots Högbergs tillbakadragenhet i Verdandi-diskussionerna visar en granskning
av hans senare ställningstaganden att han på ett starkt och möjligen bestämman
de sätt influerats av dessa idéer liksom vissa inslag av social-utopism, som
omfattades av den första Verdandi-generationen.
Social-utopismens ursprung kan föras tillbaka till Saint-Simon, som satte sam
hällsutvecklingens mål i en association, där alla krafter i samhället bragtes
till en harmonisk samverkan. Likheten med den kristna broderskapstanken är på
taglig. Vidare menar Saint-Simon, att eliten bland de starka skall hjälpa de
1571
svaga och vara de styrande i en framtida idealstat. } Parallella tankar mö
ter hos Auguste Comte. I sin Catéchisme positiviste (1852) understryker Comte
den altruistiska människokärleken som det kommande idealsamhällets grundläg
gande moraliska princip. Bland de engelska positivisterna blev John Stuart
Mill den mest betydande.
Som redan tidigare påpekats var Mills On Liberty något av "en bibel" för de
första verdandisterna. Mill slår alldeles i början av denna sin bok fast, att
det ej är viljans frihet utan den medborgerliga och sociala friheten, som är
ämnet för hans undersökning. Det han kräver är yttrandefrihet, trosfrihet och
föreningsfrihet. Av det sist nämnda följer att Mill ej avvisar fackföreningar
eller arbetarens strejkrätt. Vidare hävdas att både samhällets och den en
skildes lycka ökar mest och säkrast om individen så fritt som möjligt får ut
veckla sina anlag och intressen. Således blir individualism och handlingsfri
het av avgörande betydelse för människans möjligheter att förverkliga sig själv
men också för hela samhällets framgång och nytta, för kulturens vidareutveck
ling. Ett folks stillastående inträffar, då det upphör att inom sig äga "in
dividualitet".'''^
Mills frihetstanke är emellertid inte av total innebörd. Varje individs frihet
måste nämligen begränsas så till vida att han genom sitt agerande ej kommer and
ra till skada.För att den individuella friheten skall få ett socialt vär
de får den enes utveckling ej inkräkta på den andres. Därigenom främjas å
andra sidan som Wilhelm Sjöstrand påpekat individernas möjlighet att utveckla
den "altruistiska sidan" i människonaturen. Konsekvensen härav blir ett jäm
likhetskrav, som kommer att balansera frihetstanken.
I linje med Mills frihetsevangeliun står hans kritik av varje form av religiös
intolerans och dogmatism. Han menar, att den moderna människan helt felaktigt
ägnar kristendomen sin hyllning men dogmerna sin verkliga lydnad. Så var för
hållandet ej i den första kristna församlingen.Också i socialismen har
den engelske tänkaren sett ett hot mot den personliga friheten. Den innebär
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som han uttrycker det i sin självbiografi (1873) ett tyranni över individerna.
För Mill har det väsentliga för ett samhälles framgång stått att finna ej i
materiellt välstånd utan i etiskt högtstående individer. "En stats värde be
stäms i längden av värdet av de individer, som den består av. Och en stat som
åsidosätter deras andliga utveckling för litet större effektivitet i förvalt
ningen /-/, en stat som hämmar medborgarnas fria utveckling för att göra dem
till fogligare redskap i sina händer, skall, även om detta sker för att ernå
goda mål, finna att ingenting verkligt stort kan åstadkommas med små människor
!_j\.163) giu-Qigen hävdas, att den enda försvarbara etiska hållningen är indi
videns strävan att främja den allmänna lyckan.
En tänkbar inspirationskälla för Högberg är vidare Anton Nyström, som genom sin
verksamhet sökte omsätta ett positivistiskt idésystem till ett praktiskt tillämpbart handlingsprogram. Hans övertygelse var den, att positivismen var den enda
möjligheten att lösa den allt mera påträngande arbetarfrågan. Då Verdandi bil
dades hade Anton Nyström redan lämnat Uppsala, men det är tydligt, att han hade
sina vänner "just i detta läger".
Omkring 1880 gav han publicitet åt sina åsikter i en rad skrifter, bl a serien
Samhälliga tidsfrågor

i inledningen till denna sägs avsikten vara dtt

sprida "frisinnade åsigter" och behandla samtidens sociala frågor. Det funda
mentala villkoret för all samexistens är, menar Nyström, att människan under
ordnar sina enskilda intressen under de allmänna, individen under samhället, rät
tigheten under plikten. "Positivismen fordrar av sina bekännare ett varmt nit
för Mänsklighetens väl, egoismens undertryckande, rättigheternas underordnande
under pligterna, eller ett omsorgsfullt odlande af hjertats såväl som förstån
dets högsta egenskaper," heter det i Reformerande eller revolutionär socialism.
Varje verksamhet som är inriktad på allas väl är mera sant religiös än den, som
blott avser den enskilda personen. Samhället måste genomströmmas av människo
kärlek och altruism i stället för krass egoism. Detta gör att hans lära delvis
blir en utvecklingsform av den kristna kärlekstanken.
Mot kommunism och socialism, som rekommenderar rent politiska medel för sam
hällets förbättrande, ställer han moraliska. Det primära strävandet måste
vara att höja den sedliga känslan hos arbetaren, till vilken kategori Nyström
räknar såväl bonden som industriarbetaren. Först i andra hand kommer den mate
riella förbättringen.

I följd härav betonar Nyström mycket starkt folkbild

ningen, vilken bäst förmedlas genom inrättandet av s k arbetarinstitut. Ett
annat medel att befordra den samhälleliga lyckan ses i genomförandet av allmän
rösträtt för män. Då kvinnans uppgift i första hand är moderskåpet, anser Ny
ström kvinnlig rösträtt vara obefogad.

Han varnar också för en överskatt

ning av betydelsen av en rösträttsreform. En sådan kan aldrig vara ett mål, en
dast ett medel till samhällets förbättrande.Genom bildning och allmän röst
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rätt skulle arbetaren bli jämställd med övriga samhällsklasser. Jämlik kan han
aldrig bli eftersom jämlikhet mellan människor ej finnes, däremot likställd
"i politiskt och rättsligt afseende".
Nyströms synpunkt på omöjligheten i jämlikhetstanken torde emellertid ej få tol
kas så, att han ansett att alla människor ej skulle ha lika värde. I den ovan
nämnda kärleks- och broderskapstanken ligger ju just jämlikhetsaspekten. Däre
mot är människorna ej lika i prestationshänseende. I följd av att Nyström av
färdar jämlikhetstanken på prestationsområdet är det naturligt att han starkt
betonar betydelsen av folkledare.I fredsfrågan pläderar positivisten, sä
ger Nyström, för allmän fred. Dock görs en viktig reservation: krig som nödvärn
är försvarbart,"*"^ något som minner om den gamla folkrättsliga iden om ett
bellum iustum. På det religiösa området hävdas principiellt fullständig reli
gionsfrihet. Den separatistiska rörelsen bör emellertid motverkas med varje
medel, då den är en "sjuk företeelse".Mot den dogmkristne, för vilken tron
är det väsentligaste, ställs den s k moralkristne upp som ideal. För denne är
ej tron men fastmer gärningarna det avgörande.
Liknande synpunkter som de av Anton Nyström förfäktade möter i Max Nordaus
Konventionella nutidslögner (sv. övers.1883), en av 1880-talets studentgenera
tion flitigt studerad bok. ^ Nordau sätter utvecklingens mål i ett samhälle
präglat av solidaritet och altruistisk människokärlek. Det skall då icke längre
1751
heta "enhvar för sig, utan: en för alla och alla för en".
I likhet med Ny
ström avvisar också Nordau jämlikhetstanken i prestationshänseende som ofören
lig med förnuftet och tar bestämt avstånd från anarkism och kommunism. Nordau
varnar vidare för den ensidiga industrialiseringen av ett samhälle. Motivering
en är att den ekonomiska organisationen i ett starkt industrialiserat samhälle
leder till att klyftan mellan den rike och fattige alltmer fördjupas. Med skär
pa vänder han sig mot tanken att emancipationen skulle kunna förändra kvinnans
ställning till det bättre. Slutligen riktar han ett våldsamt angrepp mot den
av kyrkan vedertagna moralen, en moral "för egoister och fega stackare men fö
reträdesvis för barn".^^ I likhet med Nyström hävdar Nordau i stället en mänsk
lighetens solidaritetsmoral. Man behåller "hvad religionen hämtat och tilleg
nat sig ur de mänskliga urdrifternas eviga samlingsbäcken, och bortkastar de
1771
utnötta omhöljen och förklädnader, hvilka omgifva densammas verkliga kärna".
Som skall visas föreligger en rad förbindelselänkar mellan Högbergs samhälls
syn och de ovan refererade idéerna. Därmed är på intet sätt sagt, att Mill,
Nyström och Nordau utgör de enda inspirationskällorna. Paralleller till deras
tankar kan Högberg ha mött på många håll. I den liberala pressen med Göteborgs
Handels- och Sjöfartstidning i spetsen propagerades för rösträttsreform, folk
bildning och samverkan. Vill man föra in något speciellt namn torde Viktor Ryd
bergs vara av störst intresse. Dennes religionskritiska skriftställarskap be
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tydde som nämnts mycket för det senare 1800-talets liberala kristendomssyn. I
utvecklingens mål såg Rydberg vidare en människornas andliga frihet, broder
skap och harmoni.Han har också tagit avstånd från socialismens filo
sofiska materialism. Andra förbindelselänkar mellan de båda författarna är den
nynordiska och språkpuristiska orienteringen, idealismen och den organiska verk
lighetsuppfattningen."^-' Under Högbergs tid som redaktör för tidskriften NordSverige återges flera Rydberg-citat i denna.Vidare säger sig författaren
ha tagit intryck av Rydbergs stil vid nedskrivandet av Den stora vreden.
Det är således alldeles upppenbart, att Högberg såväl läst som uppskattat Vik
tor Rydberg.
Också genombrottslitteraturen, som i många stycken hade samma filosofiska un
derbyggnad som verdandismen, baserade sitt program på upplysning och humanitet,
182Ì
kamp för de värnlösa, varje individs frihet och omistliga värde.
Vidare
183")
gjorde ingen av åttitalisterna gemensam sak med socialismen. } Det kristna
barmhärtighetsverket lovprisas, medan den dogmatiska statskyrkan och sekterismen
gisslas av samma falang. Till emancipationsrörelsen ställde sig flera av åtti
talisterna avvisande, och speciellt hos Strindberg kan Högberg ha funnit en
kvinnouppfattning som stämde väl överens med hans egen. Samme författare var
också den bland åttitalisterna, som mycket starkt betonade nödvändigheten av
att det individuella frihetskravet underordnades en altruistisk målsättning.
Att just Strindberg uppskattats av Högberg visas av ett koncept, skrivet med
anledning av Selma Lagerlöfs Nobelpris 1909.^^ Ur den åttitalistiska skönlit
teraturen kan norrlandsförfattaren således mycket väl ha hämtat intryck, vilka
förstärkt hans liberala och social-utopiska sympatier. På samma sätt förhåller
1
det sig med den norska problemlitteraturen.
Det tycks dock inte vara så,att Högberg anslutit sig till en naturvetenskapligt
betingad materialistisk verklighetsuppfattning."^^Ar 1878 har han avvisat dar
winismen som den mest tillfredsställande förklaringen på naturens och livets fö
reteelser.

Han har således, möjligen genom samtal och diskussion i vänkretsen,

redan vid denna tidpunkt känt till Darwins teser, eftersom han bemöter dem. Enligt
en dagboksanteckning läste han Darwin på sensommaren 1880, varvid det är att mär
ka att den engelske forskaren presenterades mera officiellt i Uppsala detta
år av professor Clewe.^^ Att livsåskådningsfrågor sysselsatt Högberg do
kumenteras även av en diskussion i norrländska talföreningen 1883. Ämnet var:
Hvilken lifsåskådning är mer rotad i verkligheten, den optimistiska eller den
pessimistiska? Högberg uttryckte i detta sammanhang bl a sin förvåning över
"att materialismens förkämpar yttrade sig med så mycken tvärsäkerhet och ta
lade om sin uppfattning såsom så axiomatisk och sjelfklar. Från en idealis
tisk ståndpunkt tedde sig lifvet helt annorlunda och rakt motsatt (dvs än
från en materialistisk). Denna idealistiska ståndpunkt gjorde ock anspråk
på sanning och erkännande".
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Dessa enstaka inlägg räcker ej som bevis för att Högberg omfattat en filosofisk
antimaterialism men förtjänar noteras tillsammans med det faktum att han under
åren i Uppsala läste Herman Lotze, en författare och tänkare som åberopades
191")
J Genom Karl-Erik Hammargen tor
mot materialismen vid slutet av 1880-talet.
de Högberg också ha stiftat bekantskap med Camille Flammarions spiritistiskt
färgade verklighetsuppfattning, som den presenteras i exempelvis Bebodda världar
192")
och Gud i naturen (sv. övers. 1868). } Betydelsefull för den antimaterialistiska orienteringen har med största sannolikhet även Viktor Rydberg varit. I
nära anslutning till de båda sistnämnda författarna förklarar Högberg i ett
föredrag: "Ty hvad man först och sist upptäcker i verIdens byggnad, det är
lagbunden ordning och utvecklingens omätligt sakta framåtskridande gång från
ett tillstånd till ett annat./-/ All denna förvandling är nu ingenting annat
än en genom tiderna fortgående skapelse. VerIden är ej något urverk, utan en
lefvande organism." Det heter vidare, "att naturen är af sin allra första och
ursprungliga daning en i sitt innersta väsen lefvande organism, alltså icke
193")
1
en död mekanism, intet urverk".
En granskning av Högbergs intresse för folkskrock och ockultism kan kasta
ytterligare ljus över hans verklighetssyn. I en tidningsartikel, baserad på
ett samtal med författaren, nämner Yngve J:son Reding att denne skulle ha
vidrört frågan "om den materialism, som ligger oss nutidsmänniskor i blodet".
Reding menar, att Högberg på intet sätt anslutit sig härtill och hänvisar till
författarens intresse för den folkliga vidskepelsen: "Hans intresse för skrock
och tydor föreföll ingalunda endast vara ett studieföremål. Det bar snarare
prägeln av en upplevelse.Scan H. Lindström visat i Hjärnornas kamp äg
nade pressen under 1880-talet stor uppmärksamhet åt spiritismen. Psykografer
195ÌJ
och andeframkallelser var ett sällskapsnöje.
Under decenniets senare del
aktualiserades suggestionspsykologin.

Såväl Strindberg som Viktor Rydberg

fångades upp i denna våg av mysticism. För Högberg torde mycket av detta ha
inneburit ett igenkännande av folktron i den egna barndomsmiljön. Intressant
i sammanhanget är ett koncept med rubriken Våra trolldomsheroer i hypnotismens
ljus. Hvad vill Paris lära oss i trolldomsväg? från något av 1890-talets sista
år#1^7)

sammankopplas i för Högberg typiskt lokalpatriotiska tongångar utan

omsvep den åldriga norrländska folktron med rönen vid La Salpétrière samtidigt
som författaren varnar för ett okritiskt anammande av de senare: "På förkastei
sen utan kritik skall väl snarast följa en lika oskälig lättrogenhet, som vi
nordens fattige parisare äro pligtskyldiga att kläda af och på efter månatliga
ukaser från väldsstaden!"'^-'
Beläggen för Högbergs engagemang och intresse för det slutande 1800-talets ockul199)
ta stämningar är åtskilliga. Flera av hans tidningsartiklar vittnar härom
liksom hans dagboksanteckningar. Även om det vore hasarderat att tillskriva
hans ofta återkommande notiser om "maran på besök" någon större betydelse, do
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kumenterar andra annotationer ett klart intresse för och tro på telepati,
hypnos och suggestion. "Organiska fel gå ej att operera genom viljan men väl
alla lyten, som ej bero på organfel," konstaterar Högberg den 27.1.1903. Den
1.3 samma år läser han om "hypnotiska inflytanden på afstånd", varigenom man
skulle kunna "leda andra människor efter sin vilja /-/". Dagbokskommentaren
lyder: "I sak är detta ingenting nytt för mig. Jag har länge varit öfvertygad
om att sådant går an och sedt bevis därpå vid åtskilliga tillfällen." "Fjärrtankebesök" är enligt en anteckning den 2.2.1903 honom inte omöjligt, och
fyra dagar senare skriver han: "Människoviljans inflytande är nog större och
märkligare än någon tror, liksom också människoanden själf efter min öfvertygelse öfvergår allt hvad vi behaga tro därom. Men saken är dunkel." Övertygel
sen att de döda "vilja varna" sina efterlevande genom drömmen finns likaså be
lagd i Privatkrönikan.^
hypnotisk förmåga.

^ Högberg ty cks också ha tillskrivit sig själv en viss

^

Det föreligger även andrahandsinformationer, som styrker nu nämnda intressein
riktning. Tidningskollegan Gösta Sjöberg uppger i sin tidigare citerade ar
tikel: "Spökfenomen debatterades, då luften var gynnsam för en dylik verksam
het /-/" I sin

bok meddelar samme sagesman: "Vilken sammansättning i detta

ingenium.' Såsom naturvetare realist. Och ändå nästan ockult lagd. Han trodde
202")

också på Myst."

' Walther Hülphers berättar, att Högberg sagt sig ha fört
203")
J Likasa intygar Janrik Brome
celest korrespondens med en avliden vän.
författarens intresse för det "dunkla och mystiska".
Högbergs inställning till spiritism och ockultism tycks dock ha varit ambi
valent. Klart är emellertid att han haft en kritisk inställning till den ve
dertagna vetenskapen, eftersom den enligt honom hade en tendens att mången
gång alltför kategoriskt och nonchalant avfärda det svårförklarliga.
I denna sin inställning överensstämmer han på ett påtagligt sätt med Viktor
Rydberg.

Vid ett tillfälle, nämligen i ett föredrag som troligen daterar

sig till mitten av 1890-talet, söker Högberg likväl ge en tillfredsställande
vetenskaplig förklaring till spiritismen.^^

Det uttalande som åsyftas be

lyser samtidigt författarens verklighetsuppfattning på ett mycket klarläggande
sätt, varför ett relativt utförligt citat är befogat. Det heter bl a:
"Stor och omfattande är nog af äfven människornas ande. Det myckna, som hon
innehåller på djupet, det kunna vi ej veta och hvad hon i själfva verket är
på djupet, veta vi lika lite /-/. Men visst hafva alla tiders mest betydancfe
läromästare klart förkunnat att människosläktets alla själar hafva ett inbör
des samband och bilda eller skola bilda ett enda stort helt, liksom en and
lig lekamen, en organism, hvaraf vi utgöra delar, kanske snarare lemmar. Jag
är trädet och I ären grenarna, säger t ex Kristus. Och på det viset kunna vi
ändtligen få handgripligt förstånd om mången sak, som eljest icke är begripen
alls. Då den ena grenen tillfogar den andra fördärf, så lida icke blott alla
öfriga grenar och trädet i dess helhet utan också den fördärfliga grenen sjelf.
Vid sådant förhållande blir människokärlek en välförstådd nödvändighet, icke
längre en i fjerran sväfvande obegripen skyldighet mot andra. Och om alla sjä
lar genom enhet och samband bilda en enda stor själ, så begripa vi mycket väl,
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varför den ene kan visa aningar och förnimmelser från den andre, ty de bilda
ju ett organiskt sammanhang. Vi förstå, hvarför vissa personer kunnat uppträ
da med ovanliga egenskaper. Dessa ha stigit upp ur djupet af den stora själ,
hvaraf vi äro organiska delar./-/208) Men i stället måst vi öfvergifva tron
på dessa sinsemellan splittrade andeväsen, hvaraf fädernas sagor och ärfde
föreställningar omtala så många särskilda drag. Ty så långt man hittills för-^Q*.
stått äro de snarast ofullständiga bilder af vårt eget omfattande andeväsen." '
Högberg ger här uttryck för en organismtanke som har sin uppenbara parallell
hos Viktor Rydberg. Tom hans språk tycks ha fått en mera rydbergsk än högbergsk klang. I Materialism och idealism skriver Rydberg: "Vi människor äro
endast lemmar i ett stort system, en andlig lekamen, för att nyttja ett bib
liskt uttryck; i detta system hafva vi vår plats anvisad, och vi lefva och
utveckla oss i samband med denna lekamens öfriga lemmar.
Hos Högberg förenas sålunda utvecklingsoptimism och kulturradikalism av socialutopisk och liberal karaktär med en anti-materialistisk verklighetsuppfattning.
Den senare går naturligtvis ytterst tillbaks på en romantisk organismtanke men
har sannolikt främst inspirerats av Rydbergs systembyggnad. Lika litet som hos
Rydberg har hos Högberg denna syn fört till en världsfrånvänd idealism. Tvärt
om blir konsekvensen en praktisk och utåtriktad strävan för det hela, det ge
mensamma, varvid den uppoffrande, altruistiska människokärleken är den vägle
dande, etiska principen, "icke längre en i fjerran sväfvande obegripen skyldig
het". Detta är en övertygelse som ligger långt från Darwins tes om livet som
vad man skulle kunna beteckna som en enda stor "utslagningsturnering". Högbergs
verklighetsuppfattning har gått att förena med Mills och Nyströms teorier.

Organism- och kärlekstanken återkommer i ett föredrag om svensk föreningsverk
samhet: "Då en lem lider brist, så lida alla lenniar." Vidare understryks här
betydelsen av kärleken till medmänniskan: "Saktmod, fridsamhet, allvar och
människokärlek utan dömande bortstöter ingen. Sådana egenskaper hafva alldeles
tvärtom en i längden oemotståndlig dragningskraft på människan." Kravet på
samverkan mellan de olika klasserna för det gemensamma målet, ett harmoniskt
samhälle, betonas, likaså i kristet färgade tenner: "Det kan vara intressant
att erinra hvad Kristus sade om klassgrupperna: Hvad mera är det att I uppsöken dem, som inte äro edra likar?/-/ Cirkulationen inom samhället är från
kristen synpunkt en plikt." Slutligen avvisas våldsamma omvälvningar till
förmån för ett stegvis gående reformarbete: "Af det gamla må vi nu välja ut
det förnuftiga och om möjligt inpassa det i det nya på det beståendes grund
val utan något språng i utvecklingen."^11-'
Högbergs bedömning av olika samhällsskeenden och sociala förlopp tycks ha sin
utgångspunkt i detta enhetliga perspektiv. Som senare skall visas är det en
huvudsynpunkt i Den stora vreden, där de agerandes handlingar värderas positivt
respektive negativt allt efter deras attityd till samverkansidealet. I
Från Norrlands sista halvsekel möter samma synpunkt. Med en underton av mysti
cism återupprepas det i Under "Jesu bröders" spira; "Var samhället till äventyrs
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en enda stor, sammanhängande själ, med skyldighet att svara en för alla och .
alla för en? Det personligt särskilda i jag, du och han var kanske i grunden
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blott en av sinnenas många förvillelser?"

Utifrån denna för Högberg fundamentala grundsyn har han också bedömt den norr
ländska skogsindustrins konsekvenser i en artikelserie, publicerad i Nordisk
Revy 1895 under pseudonymen Simson. Av ett brev till redaktören för tidskrif
ten, Erik Thyselius, daterat den 26.2.1895, framgår att Högberg ansett sig i
högsta grad sakkunning. Han betonar, att han såsom jämnårig med industriali
seringen av Norrland blivit nära förtrogen med baggböleriet, uppenbart för
alla utom "den välvilligt blundande landstaten 'med en slarf till landshöfding,
en fähund till landskamrer, en bankruttör till landssekter och en riktig fä
hund till vaktmästare, för han sålde arkivalier säcktals till makulatur i
bodarne'/-/". Han säger sig också ha "sparat ihop åtskilligt i fråga om per
sonliga minnen och anteckningar, som kunde höra till det af Eder föreslagna
213")
området". ' Att så verkligen varit fallet framgår av en utförlig och syste
matiskt avfattad förteckning över industrialismens verkningar i några ångermanländska och jämtländska skogskommuner, som Högberg upprättat för åren
1890-1894.214)
Den första artikeln bär titeln Från Norrlands skogsbygder. I. En sydsvensk mans
2151
rekognoscering. } Fiktionen är att berättaren från Åreskutans topp orienterar
läsaren om den aktuella situationen. Högberg är härvid mån om att ta sörlänning
en ur den fördomen, att skogen skulle vara slut i Norrland. Det är norrlänning
ens pessimism, som "framhypnotiserat eder sydsvenska villosyn på den där enor
ma stubbsvedjan, som skulle sträcka sig allt norr om Dala älf" (s 410). I
stället deklarerar han sin tro på skogens återväxt trots skövling. Mera pessi
mistisk är berättaren i fråga om den sociala revolution, som skogsrörelsen med
fört. Kråkslamran och redskapen från bondesamhället görs till symboler för den
gamla agrarepoken. Såsom dessa blivit museiföremål för Skansen eller upphugg
na till "kastved", försvinner också det forna samhällets värderingar och sätt
att leva. Ynglingarna "äflas /-/ efter dragspel" (s 412) och bonden har bli
vit patron. "Han sålde skogsskiftet där vi nu skola få se det kvarlämnade
stubbfältet, och därmed blef han den karl han är: en herrkarl till sina behof,
men en bonde till sin odling. Herre bland herrar och bonde bland bönder, ut
gör han mellan båda den oundvikliga förmedlingslänk, som erfordras för den
nobla sport, som kallas att 'lura bönder'. 'Hemhandlare','lönnkrögare', 'kort
hund', men också till syndaförsoning 'läsare', samhällsbevarare och bolagsbulvan mot valkretsens liberale kandidat. Se der en amfibie, som också hör till
erans förvandlingstyper /-/" (s 413).
Nästa artikel är rubricerad Huru kommo vi Irlands skär så nära? och börjar med
217)
en historisk tillbakablick, vilken sträcker sig över tiden 1830 - 1870.
Huvudsynpunkten är som väntat, att den norrländske bonden ständigt exploaterats.
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På 30-talet härskade den nautokratiska eran, då skeppsvirket bestods av "kontraktsenligt lurade bönder" (s 491). På 50-talet uppträdde en ny typ av förtryck
are

för vilken "herr Prackman" står som symbol. Han är sörlänning, frikyrko

predikant och trävaruhandlare i en person.

Herr Prackmans taktik är att

söndra de förr eniga, att göra varje försök till samarbete om intet, att spo
liera all samdräkt. Härvid drar han nytta av sina predikotalanger och snart
är läseriet ett faktum, "en mångfaldigt verkande förstörelse-bacill, som var
mogen för alla 'gudeliga' impulser från folket af Prackmans-typen" (s 495).
På 70-talet slutligen kom enligt Högbergs historieskrivning plutokraterna och
med dem började den våldsamma skogsindustrin: "Guldfloden strömmar, ingen se
kund att förspilla! Ingen betänklighet längre! Sköflar inte jag själf, så sköfla dessa skojarkorpar från alla väder! Ho tackar mig i h-e för ärlig fattig
dom, återhållsamhet, heder?" (s 497).
De negativa verkningarna härav var mångfaldiga. Högbergs synpunkter härpå
219)
J Han patasammanfaller delvis med landshövdingeämbetets ovan redovisade.
lar således, att den största vinsten ej kom bonden - säljaren utan bolaget köparen till godo, den självägande bondeklassens existens hotades, den sti
gande konjunkturen lockade till Norrland "en hop slödder, som skapade ett sam
hällsfrätande, sedeslöst proletariat" (s 500), den rättsliga démoraliseringen
bredde ut sig. Det senare illustrerar Högberg med länsstyrelsens slapphet mot
220Ì

de s k Potemkin - hemmanen.

' Ett undantag utgör emellertid enligt skriben

ten den självständige landshövdingen Curry Treffenberg, "som dock var en ka
rolin ej blott inför sjudande sträjkhärar men ock mot baggbölingarnas millio
ner" (s 502).^^ Det som till syvende och sidst har saknats i Norrland har,
menar Högberg, varit folkledare av Treffenbergs typ: "Visst voro vi ett folk
med djup själfkänsla och saknade väl icke all begåfning, men för mycket tryck
ta af andelig fattigdom att bestå utan hjälp mot Prackmans-systemet" (s 502).
I den tredje artikeln, Sågverkskommunen A, en högtragisk medeltyp för abnorma
222)
likar, J har Högberg lämnat den allmänna översikten för att i stället skild
ra industrialismens konsekvenser för den enskilda kommunen, närmare bestämt
» 223)J
Gudmundra.
Den tycks dock främst vara en uppgörelse med skolans förmenta
vedersakare och är av mindre principiell betydelse. Av ett brev till Erik
Thyselius, den 12.11.1885, framgår att artikeln hade en dämpande effekt på mot
sättningarna beträffande skolan. För Högbergs personliga del blev den enligt
samma dokument "en ganska styf lager. Att få fram ett ord i sinom tid och så
att det gör slag i saken är ju också en rätt stor personlig fördel".
Vissa uttalanden i artikeln är dock värda att beaktas i detta sammanhang.
"Kejsaren på ön" kontrasteras mot "residenten Fyrk". Den patriarkaliske hus
bonden, som väl fordrade lydnad men också var djupt engagerad i sina arbetares
välbefinnande, ställs mot den krasst ekonomiske och egoistiske plutokraten. Då
"Fyrk" tar makten i kommunen är det också slut på friden och samarbetet. Mäs-
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ter Johannes, folkbildaren och den i ordets rätta bemärkelse sant moral-kristne,
anklagas för socialism och utsätts tillsammans med sin kollega, dvs Högberg,
för förföljelse. Det understryks hur var och en som ej "obetingadt ställde sig
på den rena fördummelsens yttersta flygel åt höger" betecknades med "skräck
namnet socialist" (s 616).^^ Pastorats-aspiranten å andra sidan har lierat
sig med "Fyrk" och således svikit inte blott arbetarens utan också den sanna
kristendomens sak. Följden blev, att harmonin ersattes av split och allmänt
missnöje och undervisningen utsattes för pietistiskt förtryck. Det nya släkte
av arbetarbarn, som växer upp under sådana förhållanden, kommer att bli "en
degenererad arbetaretyp, jordmånen för den rätta pietismen eller den sannskyl
diga socialismen", spår Högberg (s 617). På grund av de oefterrätteliga röst
rättsbestämmelserna förblir makten hos "Fyrk", som "är och verkar ideligen
som 33 000 fyrk på hvarje liten upptänkbar empirisk eller transscendent enhet
bland kroppar eller själar" (s 623). Efter att i de två sista avdelningarna
ha behandlat hur mäster Johannes' folkbildningsarbete raserats av de "plutokratiske båtshakarne" utmynnar artikeln i en våldsam anklagelse mot dessa:
"I faren vill som Simon Magus, då han för rama penningar ville köpa andens
gåfva! /-/. Hvad I förmån är att förstöra en odling, men att bygga upp eller
fullborda en sådan - han I verkligen tilltrott Er det? Monumentala benrangel,
hvitmenade grifter och öde fält, det är hvad I åstadkommeri'(s 627).
Enligt brevet i november 1895 till Erik Thyselius skulle en avslutande artikel
ha publicerats i Nordisk Revys julnummer detta år. Av samma brev framgår också,
att Högberg i den fjärde artikeln avsett "att formulera en mycket plausibel,
allmängiltig och tillräcklig fordran, som kunde ställas på sågverksrörelsen
till Norrlands ekonomiska återupprättelse". Någon ytterligare artikel av Högberg i denna serie har emellertid ej publicerats i tidskriften.
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Några

koncept, som tydligen utgör förarbeten till den planerade artikeln, finns dock
bevarade i hans samlingar. Två av dem är betitlade, nämligen Från abnormiteternas yttersta flygel samt Hvad förestår oss på det kyrkliga området?
Dessutom finns lösa blad instoppade i ett kuvert«med påskriften: En rest efter
227)
afgrisningarne i Nordisk revy kring 1895.
I Från abnormiteternas ytterstaflygel har Högberg skildrat det framväxande arbetarproletariatet med avsky och bävan. Arbeterskor och arbetare liknas vid
"Catherineslinkor /-/ och vidriga apebänglar af mäster Zolas Jeanlintyp".
Dryckenskap, hållningslöshet och en devot dyrkan av allt utländskt är utmär
kande drag. Det senare, som bl a tar sig uttryck i kvinnoklädsel och byggnads
stil, görs till en monumental sinnebild av Norrland, "både det som sköflar,
förstör och barbariserar och det som lider under sköflingen, förstörelsen och
barbariseringen". Delar av Hvad förestår oss på det kyrkliga området? har ett
närmast profetiskt tonfall. Det heter: "Ve det folk, som måste taga arf efter
Prackmans system, sköfligens, stöldens, svekets, våldets, rättslöshetens, de
glupande lidelsernas, den ekonomiska, moraliska och materiella förstörelsens."
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Högberg siar om att en reduktion liknande Gustav Vasas eller Karl IX :s kommer
att drabba de skeptiskt leende "herrar disponenter, consuler och residenter.
I söndagskristne och veckosyndare, hvarför skåden I så leende mot skyn?" Ut
kastet avslutas med författarens speciella trosbekännelse och lyder: "Jag tror
på oerhörda timmerstölder, som kunna kontrolleras genom slutberäkning och jägeriets utstämplingslistor till gemensam återbäring till statsverket. Jag tror
på förstörda fisken, ängsslåtter och annat, som kunna ersättas med gemensam
afgäld. Jag tror på sköflade ödemarker, som kunna återplanteras och på gemen
sam bekostnad. Jag tror på en skamlös jordavanhäfd, som kan och skall upphjäl
pas till gammal häfd i fråga om jord och åbyggnader. Jag tror på en af såg
verksrörelsen åsamkad olidlig tunga, /-/ dragen öfver kommuner, som ej haft
minsta nytta af rörelsen. Jag tror att dessa många Potemkin-henman, som svikligen afhändes kronan under nybyggares namn och skylt, böra återupprättas med
skogsplantering och odling /-/".
Den ovan refererade artikelserien visar, att Högberg sett med oblida ögon ej
på industrialiseringen av Norrland som sådan utan snarare på dess konsekvenser.
Från sina allmogeideella, nynordiska och lokalpatriotiska utgångspunkter har
han hyst oro för den norrländske bonden, så till vida som denne ej förmått dra
vinning av skogsindustrin för egen del och samtidigt bevara sin självständighet.
I stället har bönderna råkat i händerna på den nya typen av sågverksägare, plutokraten. Genom sitt förnekande av den mänskliga sam- och medkänslan behärskas
denne enbart av vinningslystnad; själviskheten är för honom den förnämsta mo
ralprincipen. Människorna demoraliseras och ett arbetarproletariat växer fram.
Genom ett okritiskt anammande av utländska seder och bruk hotas den genuina all
mogekulturen. Rösträttsbestämmelserna gör det omöjligt för gemene man att på
verka utvecklingen. På grund av bristande bildning blir arbetaren också ett
lättfångat byte för de separatistiska rörelserna, vilka gör honom andligen ofri.
Botemedelet för allt detta söker Högberg ej i socialismen utan i en samhällsharmoni, där de gemensamma ansträngningarna och det gemensamma arbetet på alla
samhällsklassers fromma kan föra fram till en bättre tingens ordning. Kraft
fulla och behjärtade folkledare, samt folkbildare, som kan höja arbetarens in
tellektuella och etiska status, anges som hjälpmedel i detta arbete. Som synes
kan detta tankegods i huvudsak föras tillbaka till de tidigare refererade li
berala och social-utopiska synpunkterna på arbetarfrågans lösning.
Den betydelse Högberg tillskrev den gemensamma aktionen, samarbetet, framgår
även av ett annat uttalande i arbetarfrågan, som återfinns i ett anförande från
slutet av 1890-talet.Högberg menar inledningsvis, att Stockholms-utställ
ningen 1897 är att betrakta som en stor framgång för landet. Han betonar, "att
det är Sveriges arbetare, som hufvudsakligen tillkämpat oss denna seger. Men
vid sådant förhållande måste man ju med verkligt vemod betrakta det faktum att
arbetarne just äro de, som måste emotse sin framtid med mer välgrundadt bekym
mer än andra". Orsaken härtill finner Högberg i att det proletariat, som redan
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finns ute i Europa, kommer att få större utbredning i Sverige i och med en till229")
J För att förhindra att ett proletariat
tagande industrialisering av landet.
av europeiskt mått uppstår bör arbetaren för det första"kroppsligen stärkas och
andligen utvecklas". För det andra är det, menar Högberg och detta helt i över
ensstämmelse med Mills åsikt och synpunkterna i den liberala p r e s s e n , a r 
betarens oavvisliga rätt att sammansluta sig i fackföreningar. Skälet härtill
är naturligtvis, att enighet ger styrka: "Det säger sig själft att en arbetare
kår, sammansluten i en stor fackförening, kan göra sin röst hörd med ett ef
tertryck, som några enskilda på långt när icke hafva/-/. Ja, om arbetarne sam
mansluta sig i större fackföreningar, som kunna uppträda med gemensamma beslut
om arbetspriset, så blifva de en stormakt, som ingen kam förakta." Samtidigt
gör Högberg dock en viktig reservation: arbetaren måste ständigt hålla sina
krav inom vad han betecknar som "skäliga" gränser. I samma mån som industri
företagaren behöver arbetaren, i samma utsträckning behöver arbetaren industriföretagaren, dvs en samverkan mellan de olika samhällsklasserna till det helas
fromma förordas. På dessa premisser är också enligt Högberg en arbetsinställel
se befogad, helst ledd av sakkunniga ekonomer.
Att Högberg i den i Norrland just under 1890-talet framväxande fackföre
ningsrörelsen sett något positivt vitsordas även av ett brev till Erik Thyselius. Högberg noterar däri som värdefullt att arbetaren mer och mer blivit
medveten om betydelsen av enighet och samverkan. Han tillägger med ett stäv,
som igenkänns från Den stora vreden: "Det tröga och hetsiga norrlandslynnet,
som tidtals lider och stundtals brusar upp, håller på att slå in på en annan
väg. Man öfverger så småningom systemet 'Hjälp hvar sig!' och börjar komma
ihåg att 'Det blir lasset af gråsparfven med.

Det är utifrån denna prin

cipiella grundsyn, där samhället som helhet står i centrum, som Högberg gjort
sin bedömning av Sundsvallsstrejken 1879 i Från Norrlands sista halvsekel.
Belysande är likaså författarens syn på storstrejken 1909. Hans reservation
gentemot strejken bottnar i att han är tveksam om huruvida ändamålet gagnar
hela samhället: "Och visst kunde Sveriges arbetare ha riktat sin lysande sam
manslutningskraft på något som varit nyttigare för dem och det hela
Även synen på den mot seklets slut livaktiga emancipationsrörelsen låter sig teck
nas mot bakgrund av mötet med 1880-talets kulturradikala idéströmningar under studi
eåren i Uppsala. Det första offentliga uttalandet av Högberg i kvinnosaksfrågan da
terar sig till år 1883. Då höll han enligt en notis i Fyris den 31 december ett fö
redrag i Uppsala om"kvinnans ställning i olika länder och tidehvarf". Enligt tid
ningen ansåg Högberg ej att kvinnan hade skäl att fordra politisk likställdhet med
mannen. Liksom i Strindbergs Giftas I ställs en politisk jämställdhet mellan
könen på framtiden.

Högbergs argument för sin åsikt framgår tyvärr ej av no

tisen.235)
I november 1902 gav Thuneiiis teatersällskap den första föreställningen i Sunds
vall av Frida Steenhoffs pjäs Det heliga arfvet, som är ett inlägg för kvinnans

frigörelse.Den 4 december ser Högberg denna för första gången och noterar
därefter i sin dagbok: "Något mera vämjeligt med anspråk på att vara frihets
idéer tör väl sällan ha sett dagen, det är min åsikt."237-1 Enligt Privatkrö
nikan ser han nästa dag om pjäsen "för uppgiften: en afgrisning under rubriken
Vår nya madonnakult. Madonnan af det heliga arfvet. Jag tror att jag skulle
kunna säga åtskilligt läsbart under denna rubrik, något nytt och sant, som
skulle gå hem till tusenden". Den slutliga titeln på detta opus, uppenbart av
sett som en tidningsartikel blev Sanningen om 'hennes heliga arf'. Hon var
2381J
endast 'nevrohistrionisk'.
Det är en våldsam parodi på Frida Steenhoffs
teaterstycke, där Högberg gisslar kvinnosakskvinnans förmenta utnyttjande av
sitt "heliga arf", dvs moderskapet. Med en märkbar Strindbergreminiscens
menar han, att den emanciperade kvinnan drar fördel av sin naturliga uppgift
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till att av mannen "födas, klädas, uppassas,fjäsas, promeneras, roas, latas..."
I artikeln En "öken"-vandring. Förryskningsarbetet i Harald Gote-stilen. "Det

heliga arfvets" ryska idéursprung synes Högberg vilja återföra idén till Frida
Steenhoffs äktenskapssyn på de ryska samvetsäktenskapen med tillägget: "Outgrundeliga äro de samveten, som endast regeras af könsdriften.
I stället för att göra kvinnan jämställd med mannen arbetar emancipationsrö
relsen på att kvinnan skall bli mannen överordnad, något som väckt Högbergs
uppriktiga fasa. Att förhållandena i ett forntida matriarkat, som han i en tid
ningsartikel vill förlägga till Norden, skulle ha tilltalat den moderna kvinno
sakskvinnan är han därför helt övertygad om. Med lätt ironi säger han sig inte
heller ha något "direkt emot, att 'kvinnosakskvinnornas' ädla sak förökar sin
arsenal med de nya vapen, som här kunde erbjuda sig till bruk. Skall man då ha
fram något emancipationens eldorado, någon kvinnlig mönsterstat, där det vidri
ga karlfolket hölls såsom husdjur endast för körslor, snöskottning, krigstjänst,
utlagor och annat, som man 'själf' fann obekvämt att lägga handen vid? Möjli
gen det och hvad som kunde falla sig ännu mera ljuft för ett ultra-emancipieradt
kvinnohjerta."2^ På grund av att kvinnorörelsen skjutit över jämställdhetens
mål föreslår Högberg sarkastiskt i en annan tidningsartikel titeln "Fri-herrinna" i stället för fröken, "den enda möjliga damtitel, som vår historiska ut
veckling och vårt tidsenliga själfmedvetande kräfver. Denna titel passar ut
märkt åt både gift och ogift dam och är dessutom den enda, som kan komma på
tal /-/. Den motsvarar ju alldeles förträffligt den lösen, som höjts af det
nya seklets kvinnor med feministerna i spetsen. Redan herrinna vore tämligen
fullödigt för den nya åskådningen - men klämmen ligger just i fri-herrinna
det enda epitet, som fullständigt tolkar den åstundade, fullständiga friheten
från allting".
Av ett i Högbergs dagbok refererat samtal med fröken Ng framgår klart, att han
ej menat "att kvinnosaken saknar behjärtansvärda sidor. Huru obestridligt det
är att männens herravälde medfördt en utveckling i vetenskapligt och materiellt
framåtskridande, så kan ej heller förnekas, att det sköna och mänskliga konme
bättre till sin rätt om kvinnan finge komma mer till sin rätt".2^ I likhet

oö
med andra för den tiden "mycket emancipationsvänlig i personer" menade således
också Högberg, att det föreligger bestämda intellektuella differenser mellan
könen, som disponerar till olika verksamheter.Kvinnorna är människor,
"men också icke heller mer /-/. Jag sätter dem på det rent mänskliga planet,
men det faller mig ej in att sätta dem på något högre /-/M.245) j)gras såväl
individuella som samhälleliga uppgift är dock först och främst att föda och fostra
ett nytt släkte och kvinnorörelsen "är på afvägar, då den jäktar efter någon
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annan större uppgift. Liksom icke moderskapet och fostran vore en nog stor sak".
Högberg har uppenbart satt kvinnan som moder högt. Förslaget, att kvinnliga
läkare skulle beviljas statstjänst endast mot löfte om avgång vid giftermål,
väcker därför hans indignation: "Detta och enahanda bestämmelse, praktiserad
mot lärarinnorna, fann jag oridderlig, omänsklig, djäflig. När samhället en
gång släppt in kvinnorna på arbetsmarknaden, så kunde samhället också bära
konsekvenserna. Kvinnor lika väl som män kunde få tjänstledighet då de blefvo
tillfälligt otjänstbara. Det är rent af sataniskt att kvinnan skall straffas
för sin oafvisliga lifsuppgift, moderskapet /-/. Som det nu är, ser det ut
som om samhället ville hafva äktenskapet inrättadt till straff öfver den
stackars kärleken."247-' I linje med denna syn på kvinnans förnämsta uppgift
ligger hans uppfattning, att den ogifta moderns öde aldrig kan vara en nesa.
Han hänvisar i det sammanhanget för övrigt till den fornnordiska epoken, där
"fästekvinnan" åtnjöt "lagens skydd och helgd". Den moderna och i Högbergs ögon således orättvisa synen på den ogifta modern har sin upprinnelse hos
kvinnorna själva och den teologiska moralen: "Kvinnorna /-/ ha som kyrkans ly
diga hjälptrupper själfva författadt de i sanning sorgliga, oskrifna lagar,
som nu äro deras plågoris. Detta tror jag kan vara godt att komma ihåg för
feministerna, när de nu i tvärhasten skola göra om hela den historiska räken
skapen och göra upp hela den storartade framtiden."24^
I likhet med en del av 1880-talets verdandister har också Högberg värnat om
äktenskapets helgd; dock skall det vara ett äktenskap byggt på fri och gemen
sam överenskommelse. Därmed har han anslutit sig till kritiken av det "osed
liga" äktenskapet, dvs det som inte vilade på ömsesidig kärlek och som på
1880-talet flitigt debatterades i skönlitterärt sammanhang.24^ En konsekvens
av synen på äktenskapet som ett fritt avtal blir för Högberg att vigselceremo
nin är något oväsentligt, för att inte säga obehövligt. Om vigseln och termen
sammanviga utbrister han i sin dagbok: "Det låter ju

som två slafvar, hvilka

kopplas ihop med samma kedja. Och hvad behöfver en f-ns åsna till präst stå
där och prata strunt och inbilla folk och sig, att det är han som skapar en
förening som förut är gjord genom parternas fria samtycke." I stället lanserar
han den i våra dagar aktuella tanken att ersätta vigseln med någon form av
"officiell bekräftelse, en inregistrering, ett certifikat".2^ Synpunkten
var för sin tid djärv även om det fanns åttitalister som gick till angrepp
mot den kyrkliga vigseln.251-' Frågan hade en gång under Högbergs år i Uppsala
också debatterats i Verdandi, där man emellertid tagit avstånd från förslaget
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att kyrklig vigsel ej skulle vara obligatorisk för äktenskaps ingående.

Högbergs inställning till emancipationsrörelsen är således ambivalent.
Han är i överensstämmelse med emancipationsvännerna övertygad om det rättmäti
ga i principen om jämställdhet mellan könen, även om han ej anser politisk
likställighet vara nödvändig "för närvarande". Vidare måste äktenskapet vila
pa ömsesidig kärlek och vara en mellan parterna överenskommen förbindelse; den
kyrkliga vigseln blir obehövlig. Det som däremot framkallat hans avståndstagan
de från emancipationsrörelsen i vissa stycken är att han i den sett dels en
institution att göra kvinnan överlägsen mannen, varigenom jämlikhetsprinci
pen sätts ur funktion; dels ett medel för överklasskvinnan till självisk njut
ning och bekvämlighet, något som måste stämplas som negativt för det hela,
det gemensamma samhällets bästa. Lyxbegäret "ammar upp en hel storindustri af
svältaflönade arbeterskor /-/. När damerna få det infallet att ordentligt be
tala de lånta fjädrarna, hvarmed de pråla, så sluppe mången af deras ärligt
men fruktlöst sträfvande medmänniskor offra sig åt Molok".^^ Slutligen var
Högbergs uppfattning den, att kvinnans främsta uppgift var moderskapet. Lik
nande synpunkter kan han ha funnit hos exempelvis Max Nordau, som i Konventiotionella nutidslögner understryker kvinnans modersroll. Hos Anton Nyström
heter det, att kvinnans uppgift naturenligt "är att verka inom familjelifvets
och moralens område"?^ Vännen och 80-talsradikalen Emil Svensén talar om
kvinnans inneboende naturliga längtan "efter en verkningskrets i eget hem för
make och barn, som bör finnas hos varje normalt utbildad kvinna".Liknan
de synpunkter har som nämnts funnits hos flera, som var positivt inställda till
emancipationsrörelsen.
I samband med Verdandi-debatterna nämndes att fredsfrågan var föremål för in
tresse. Den typ av pacifism, som kom till uttryck hos 1880-talets radikala stu
dentgeneration, har Högberg tydligen anslutit sig till. Denna uppfattning har
fått ytterligare underbyggnad under följande decennium, då fredssträvandena
hade stora framgångar.
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Ar 1894 höll han enligt annons i Västernorrlands

Allehanda ett föredrag med anledning av Gustav II Adolf-jubileet.Anfö
randet trycktes i Ångermanland. Kalender för folket 1895 under titeln Tal vid
Gustaf-Adolfs-jubileet den 9 december 1894. I Högbergs samlingar finns tre ut2591J
kast bevarade.
Mycket starkt betonas i dessa Gustav II Adolfs insatser för
bildningens höjande och spridande: "Han är den ende svenske konung om hvilken
detta kan sägas, och i hvilket lands historia eljest hans rena motstycke finnes
tycks ingen heller veta." Det är detta faktum, menar Högberg, som gör det be
fogat att fira 300-årsjubileet "utan den känsla af ihålighet, hvilken vanligen
kommer som objuden gäst vid jubileer af det vanliga slaget, de må vara hur ståt
ligt anordnade som helst - till det yttreDet är tydligt att Högberg strä
vat efter att på något sätt försvara Gustav II Adolfs krigshandlingar. Han un
derstryker

i detta syfte för det första, att konungen som alla andra var barn

av sin tid, dvs en tid, då "stora frågor blott kunde genom svärdet lösas". Det
är utifrån detta faktum, som hans krigiska bedrifter skall bedömas, ej utifrån
"vår tids fredsrörelse".^"^ För det andra gör Högberg den tysta förutsätt
ningen, att Gustav II Adolf var principiell motståndare till krig.'^-' På så
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sätt blir i hans ögon det svenska ingripandet i Tyskland en rättmätig kamp
för ideal och religiös och andlig frihet: "Religionskriget i Tyskland gällde
en sak, som var svenskarnas eget dyrbaraste lifsintresse, friheten från påfvedömets i sanning fruktansvärda ok, hvarom vi på detta långa afstånd i tiden
äro alltför benägna att göra oss ringaktande tankar." Genom sin seger och sin
död blev Gustav II Adolf "mänsklighetens välgörare".
Den andliga frihetslidelsen hos den svenske kungen understryks med ännu större
skärpa i det tryckta talet. Det har utformats till ett våldsamt och glödande
angrepp mot katolicismen, som förebådar antiklerikalismen i Den stora vreden
och svartmålningen av jesuiterna i Under "Jesu bröders" spira. Högberg an
tyder katolicismens frammarsch i Tyskland under 1800-talets senare del och ser
i detta ett hot mot människans rätt till samvetsfrihet: "Föregifvande sig va
ra i besittning af den evigt oföränderliga sanningen, som blott kunde komma
från Rom, hafva de (dvs katolikerna) med ringa skiftningar förblifvit sig li
ka under tiderna, samma lögnens och förtryckets och lögnförtryckets andar.
Nej, icke alldeles desamma ändå, ty med ett förråd af nya lögner till männi
skosläktets förslafvande komma de nu att vidga den ofelbare påfvens välde,
klappa på och vilja in på nytt" (s 125). Visserligen är det rimligt och rätt,
menar Högberg, att visa fördragsamhet mot den katolska bekännelsen, dock icke
mot den katolska kyrkan. Denna har nämligen "sedan ett halft årtusen varit
en sammangaddning mot mänskligheten, ett månghöfdat skadedjur, ett vidunder,
för hvilket världen aldrig nog kan vara på sin vakt" (s 127). De ovan refe
rerade synpunkterna på Gustav II Adolf visar i och för sig ingen större ori
ginalitet utan sammanfaller med den på 1890-talet gängse liberala och borger
liga synen på denne kungs insatser. Betydelsefullt att notera är dock Högbergs
strävan att söka förena ingripandet i det 30-åriga kriget med sina fredsvänli
ga sympatier. Detta låter sig göra genom att energiskt understryka att Gustav
II Adolfs strid gällde en kamp för Sveriges andliga frihet och kultur.
Då Högberg granskat den egna samtidens krigshandlingar har han i stort sett
använt samma mall och utgångspunkt som antytts ovan. Därför har han tagit par
ti mot engelsmännen i boerkriget 1899-1902. I en anteckningsbok har han under
rubriken Några intressanta drag från krigsskådeplatsen i Sydafrika noterat:
"Jag är ingen beundrare af krig. Krig är och förblir jordens blodigaste skam
och krigföring har alltid sin yppersta rot i mänsklig orättfärdighet, van
ligtvis den starkes onda lystnad att förtrycka, sköfla och förslafva den sva
ge. Kriget mellan England och Transvaal gör intet undantag från den regeln.
Det är återigen den lille Davids strid mot den store jätten Goliath." Engels
männens krig har Högberg uppfattat som ett anfallskrig. Boerna däremot ansåg
han strida för det egna landets självständighet och frihet. Det var således
från deras sida fråga om ett nödvärn och därmed var deras strid berättigad.
I Härnösands-Posten för den 2 november 1899 publicerades dikten Den tanke-,
som i bunden form uttrycker de nyss anförda synpunkterna.^4) pen lyder:

Den
vid
och
han

svarte tyrannen hai rest sig
mordfacklans flammande ljus,
allt hvad hans svärdsegg träffar,
slår i spillror och grus.
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Och Krig är hans namn, den grymme,
hvars blixt går kring världen ut,
jag ser hur hans öga lyser,
af lystnad vid seklets slut.
Ty Transvaals leende slätter
där böljande sädesfält stod
nu trampas af mördarhorder
och vattnas af menskoblod.
Med spejande blick jag läser
elektriska trådarnas bud—
,den tanke jag innerst känner,
jag måste ge form och ljud.
Den
för
Gif
gif

tanke—, en bön från mitt hjärta,
känslornas glöd en tolk:
framgång åt boernas vapen, .
seger åt Transvaals folk.265J

Vill man definiera Högbergs inställning till krig, kan man därför rubricera den
som en väpnad fredsvilja.
Ytterligare ett utslag av den verdandistiska kulturradikalismen kan Högbergs
verksamhet som folkbildare sägas vara. Även om man i hans fall måste räkna med
en ekonomisk motivering, är det uppenbart att han också drivits av ideella
skäl. Det föreligger också några direkta uttalanden av honom, som visar att
han i folkbildningen sett ett väsentligt medel att förbättra den enskilda
människan och därmed hela samhället. Hans synpunkter i ämnet i Nordisk Revy
1895 har redan nämnts. "Att vår arbetarklass bevarar och förkofrar sig är en
sak af så betydande fosterländsk vigt, att knappast någon annan går förut, om
vårt samhälle skall kunna se framtiden an med förtröstan," heter det i ett an?f\f\ ^

nat sammanhang.

' Nykterhetsrörelsens värsta fiende söker Högberg i "obild

ningen, den ouppodlade smaken, svårigheten att jämte nöjet inrymma någon egentlig vrå för gedigen andlig näring. Och där skulle nu goodtemplarne ha en gifven anledning till samarbete med vännerna för folkupplysningens höga ande".
På liknande sätt talar han i en tidigare nämnd tidningsartikel från 1907 om
"bildningsgåfvan" såsom Sveriges framtid, "det tecken, hvari våra närmaste
fosterländska segrar måste vinnas
I linje härmed ligger de ofta återkommande angreppen på socialismen för dess
förmenta ovilja mot bildning och kunskaper.I ett koncept om Moseböckerna
säger han bl a med en hänsyftning på Bakunin: "Jämsides med uppfinningarnes
framsteg och egennyttans raseri utbreder sig öfver jorden ett dolskt och ra
sande hat mot vetenskapen och tekniken, såsom närmast synbara rot till det
270Ì1
onda".
Efter storstrejken 1909 är tonen ännu mera aggressiv mot socia
listerna.
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Då Högberg inträtt som Nord-Sveriges medarbetare och redaktör torde också det
ta ha skett lika mycket av ideella som ekonomiska skäl. Förmodligen har han i
tidskriften sett ett organ för sina bildningssträvanden och bidragen beteck272 "iJ
nar han som "alster 'för den goda sakens skull'".
Nord-Sverige utkom un273)
der tiden maj-december 1895. } Den ansvarige utgivaren var som nämnts Johan
Berglund, om vilken Högberg vid ett tillfälle skriver: "Hvad nu hans filoso
fi beträffar, så är den nästan blott af negativt värde: han tror icke på kvack
salvare. Hans positiva tro är däremot svagare, fast han marteras af en fix idé
om uppfostrans betydelse för en världsomdaning."274) vilka de övriga medar
betarna varit är osäkert.Av tidskriftens innehåll framgår emellertid, att
det har varit en krets av tydligen idealistiska folkbildare och samhällsförbättrare. Frihetslidelsen och idéhänförelsen hos Johan Berglund dokumenteras
av ett brev från denne till Högberg den 18 november 1905. Han skriver: "Och
det är ett under i och för sig, att den senaste tjuguåriga kvalmluften ej om
intetgjort vår lifskraft. Nej. Vi ha tänkt som så, att det onda är blott re
lativt och är till för att öfvervinnas /-/. Lefve friheten! Ej den frihet, som
pockar att få allt utjämnadt för individen. Nej, den frihet, som håller på den
läran att individen må ega den mänskliga rättigheten att fritt röra sig på de
högre planen."^6)

man

torde kunna utgå ifrån att Högberg delat de åsikter,

som hyllats i kretsen, är det befogat att i korthet presentera de i tidskrif
ten redovisade ställningstagandena.
Generellt kan sägas, att man betraktat samhällsutvecklingen med kritiska ögon.
Signaturen Teofilus riktar i En blick på vår tids religiösa rörelser
skarpa angrepp mot såväl stats- som frikyrkan. Det hävdas, att tidens religi
ösa strävanden misslyckats i sina försök att ge människan en sedlig lyftning.
Orsaken härtill söks i att religionsrörelserna i likhet med de flesta andra
frågor blivit "penning- eller brödfrågor" (s 7). I sträva ordalag går signatu
ren till rätta med såväl statskyrkans prästerskap, som behärskas av "själfviskhetens, egennyttans eller ärelystnadens ande" (s 7) som frikyrkopr.edikanternas ytterligheter. "Inom ingendera lägret finnes frihet, som dock är kris
tendomens mål" (s 8). Också dogmväsendet och helvetsstraffen avvisas i ana
logi med frihetstanken.
En allmän moralisk förslappning är över huvud taget utmärkande för tidens männi
skor. Detta reflekteras i den tilltagande egoismen, materialismen och omedve
tenheten om de stora samhällsproblemen. Den mänskliga lyckan söks i förbättra
de yttre förhållanden på bekostnad av människans andliga förkovran. Så skri
ver exempelvis signaturen Gamle Paul i Bref till Titus"Man har ställt må
let för människans lycka för lågt. Man sätter lyckan endast i timliga förde
lar"^ 31). Synpunkten varieras än en gång i följande ordalag: "Egoisten, den
na Esaussjäl, sticker öfverallt upp sitt spetsiga hufvud och gör samhället andefattigt. Härigenom har den sunda och enda sanna utvecklingen förkrympt, den and
liga blicken förslöats och den tro som skulle försätta berg, har fått gifva rum

63

för en mekanisk tro på vidskepelsens omöjliga underverk" (s 32).
Av de politiska ternata, som behandlas, ägnas lantmannapartiet störst uppmärksam
het. "Gamla landtmannapartiet?! Ja, det tog lifvet af sig själft. Hela dess historia
är en historia om hur det går till att lura bonder"! 13), anser signaturen Erik,
279)
J En mera utförlig behandling får ämnet i Landtmanna
dvs möjligen Högberg.
partiet, undertecknat Justus, där fraktionen betecknas som ett politiskt par
ti med enbart klasspolitiska intressen. Idealen lyser med sin frånvaro och det
enda som uppnåtts är grundskatternas "efterskänkande, hungertullen och den på
de små mest tryckande, ökade försvarsbördan"(s 19.f).

Avslutningsvis understryks

att det mest betänkliga med lantmannapartiets politik är att den utgör ett all
varligt hinder för statens "harmoniska utveckling", då de breda folklagren sak
nar förankring i det: "Sedan Carl Ivarsons, Sven Nilssons och P.O. Hönfeldts
dagar har det folkliga elementet undan för undan fått respass ur riksdagen.
Och med det nuvarande landtmannapartiet äger blott Mammon beröringspunkter"
(s 20).^*^ I rösträttsfrågan pläderas för streckets avskaffande och allmän
rösträtt: "Man hade då en olycka och en orättvisa mindre. Sedan blefve sam
hörighetskänslan starkare och lugnet större" (s 3). Men man höjer också ett
varnande finger mot en övertro på den allmänna rösträttens förmåga att ena
samhället, då livet är "lika om ej mer tomt ofvan som under strecket /-/'. Tro
mig, det politiska strecket kan lika litet förhindra utvecklingen som det kan
rädda från förfall. Förliten eder icke uppå strecket. Det kan ej hjälpa" (s 3),^"^
Emigrationen likställs av Knut Piska med "en samhällsåderlåtning, hvarigenom
ett helt folk kan dö på kuppen" (s 16).^^ I unionsfrågan har man sällat sig
till den mjuka linjens företrädare och tagit avstånd från unionsaktivisterna.
Den negativa samhällsbilden balanseras av anvisningar på medel genom vilka det
icke önskvärda samhällstillståndet skall förbättras och förändras. Huvudsynpunk
ten är därvid: ett bättre samhälle först genom en bättre människa. Missnöjet
med förhållandena har alltid varit konstant. "Hvarför? Därför att man utan att
förbättra sig själf har velat förbättra ställningen. Icke ihågkommande, att det
är den förbättrade människan, som skall förbättra ställningen" (s 4),heter det
i I förbifarten.^*^ Kungsvägen går över kunskap och upplysning, och detta har
ju också varit den ena av Nord-Sveriges målsättningar, deklarerad redan i un
derrubriken Tidskrift för upplysning och utveckling. Den kolartro, man hade på
kunskapens och bildningens makt, varieras i ett flertal artiklar. Det första
numrets inledningsartikel har betecknande nog rubriken Ljus! mera Ljus! och
förkunnar: "Genom mödosamt arbete och forskning finner hon (dvs människan),
hvad hon söker: kunskap, sanning, de vises sten! Härigenom utvecklas människan
till ett allt högre väsen" (s 8). Med tillfredsställelse noterar signaturen
Erik i samma nummer, att folkskolan skall införas i Ryssland: "Ty ett upplyst
folk låter ej förtrycka sig" (s 11). Självfallet har man också uttryckt sin
uppskattning av Harald Hjärnes insatser för folkbildningen.Motiveringen är:

"I samma mån som kunskapen jämnare fördelas bland folket, göra de oegennyttiga
bland auktoriteterna ände på sig själfva. Det vill säga: man ser icke längre
upp till dem såsom orakel eller beundrar dem som sådana men man älskar dem
dess mer. Det är rätta vägen. Endast låga själar äro känsliga för hyllning och
beundran. En rätt kunskap är farlig för afguderi och afgudar" (s 31).^^ Ge
nom bildningen blir människan således en andligen fri, självständigt tänkande
och därmed bättre samhällsmedborgare.
På religionens område för det uppriktiga kunskaps- och sanningssökandet fram
till att omfatta Jesu egentliga budskap, som "i själfviskhetens offrande och
ett rent lif i kärlek och sanning ser vägen till den ovanskliga lyckan" (s 10).^^
Detta är en moral-kristen syn, fri från all dogmatism. Den uppoffrande, altruistiska kärleken betonas mycket starkt också i ett annat sammanhang, nämligen
i majnumrets I förbifarten. Det understryks här att våldet och tvånget ej be
fordrar ett samhälles gemensamma lycka lika litet som en kvietistisk livs
hållning: "Med knutpiskan i hand blir man ingen profet. Större offer kräfver
ett folks välfärd än att 'samfundets stötter' sitta bekvämt i palats och för
argas samt ta till benen, då ulfven kommer" (s 12). I stället fordras en ak
tiv, självuppoffrande kärleksverksamhet:"'Det är nyttigt att en man dör för
folket', sade Kaifas, ehuru han själf icke egde mod och lust att göra det.
En sanning var det i alla fall. Och offret drog sig ej undan - 'Det intet finns,
som icke vins af kärleken, som lider!'" (s 12 f). Kristusgestalten ställs där
med upp som en idealmänniska på liknande sätt som i Viktor Rydbergs Bibelns
lära om Kristus eller densammes Om kyrka och prästerskap. En ytterligare be
kräftelse på att man anslutit sig till det senare 1800-talets liberala pro
testantism är att man i Nord-Sveriges septembernummer citerat Rydbergs tankar
om gudsrikets återställelse genom allas brödraskap. I samma nummer liksom i ok
tober-november-december-numret återfinns också två predikningar av den odogma
tiske och frisinnade kyrkoherden Carl Schwarz. Som en kommentar till den första
av dem skriver redaktören Högberg: "Låtom oss få höra predikningar af detta
slag. Man skulle då ej behöfva klaga öfver tomma kyrkor" (s 32).

Genom det i detta kapitels senare del redovisade materialet kan man bilda sig
en uppfattning om Högbergs syn på vissa sociala och politiska frågor under den
tid, då han var sysselsatt med Den stora vreden. Materialet är visserligen tunt,
och det går ej att fastställa och tidsbestämma någon utveckling i hans åsikter.
Hans syn på samtidsfrågorna är dock värd att ihågkommas inför en granskning
av Den stora vredens samhällsskildring. Därmed proponeras självfallet inte,
att det nödvändigtvis måste föreligga en omedelbar konsekvens häremellan och
de icke-skönlitterära ställningstagandena.
I centrum för Högbergs intresse står ständigt det hela, det gemensamma. Detta är
en direkt parallell till och följd av hans antimaterialistiska syn på tillvaron
som en sammanhängande organism, där den ena generationen förenas med den andra
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och där människorna är lemmar i en gemensam lekamen. Denna verklighetsuppfatt
ning tycks sammanfalla främst med Viktor Rydbergs, och det är med utgångspunkt
från denna grundsyn som Högberg gör sina bedömningar av aktuella samhällsfrå
gor som den norrländska skogsindustrin, den gryende fackföreningsrörelsen,
kvinnoemancipationen. Reformer, inte en social omvälvning av våldsam natur, är
vad som krävs för att komma till rätta med problemen. Ett folks väl och ve be
ror i första hand på dess andliga beskaffenhet. Den primära förutsättningen
för ett samhälles

harmoni och utveckling i rätt riktning är därför den etiskt

bättre människan. Genom upplysning och folkbildning skall hon bli en altruist
i stället för en egoist, en fri varelse i stället för en träl, oberoende av
andligt tvång. Att slå vakt om den individuella friheten och det individuella
människovärdet har högre angelägenhetsgrad än en ökad och förbättrad materiell
standard. Detta får dock ej bli ett självändamål eller lända andra människor
till skada. Liksom hos exempelvis J.S. Mill och Anton Nyström knyts ständigt
den individuella frihetssträvan samman med samhället i stort. För Högberg
kommer därför den kristna kärleks- och broderskapstanken, som i sig även
rynmer ett jämlikhetskrav, att vara den främsta och även naturligaste handlingsnormen.

Summan av de förbättrade människorna skall bli den harmoniska

staten, vars fundament är enighet och samverkan.
Med det senare 1800-talets socialistiska och anarkistiska strömningar har
Högberg intet att skaffa. Visserligen finns det en del beröringspunkter mellan
hans politiska ideologi och den tidiga socialdemokratin, exempelvis i inställ
ningen till rösträtten och fackföreningsrörelsen. Dock föreligger två väsent
liga och avgörande skillnader. För det första avvisar han socialismens filo
sofiska materialism. För det andra förordar han aldrig en klasskamp i marxis
tisk bemärkelse för att uppnå en tingens bättre ordning.I stället är hans
politiska program av liberal karaktär i sina krav på tanke-, tros- och yttran
defrihet och folkbildning.Det tycks också som om han blivit dessa sidor
i sin ideologi trogen hela återstoden av sitt liv och man är böjd att för
moda, att det är detta Ludvig Nordström åsyftar, då han skriver om den äldre
journalistkollegan Högberg under sundsvalIsåren: "Han är barhjässad och grå,
men ännu svärmar han för allt detta, som burit hans ungdom. En klippa, som
åren inte kunnat splittra.
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KAPITEL IV
Tillkomsthistoria och publicering
Den stora vreden fullbordades efter cirka tjugo års förberedelsearbete. Att vä
gen fram till verkets slutgiltiga form varit lång och mödosam, visar de många
förarbeten, som finns bevarade i landsarkivet i Härnösand.^

En exakt manu

skriptdatering skulle stöta på avsevärda svårigheter. Så är t ex manuskript
materialet trots sitt betydande omfång ej komplett, piktur och papperssorter
lämnar inga säkra kriterier, antalet påklistrade manuskript är stort. Vins
ten av en absolut tidfästning, om en sådan över huvud taget är möjlig, skulle
knappast heller stå i rimlig proportion till den erforderliga arbetsinsatsen.
Här nöjer jag mig därför med att söka fastställa den ungefärliga kronologin
i verkets tillkomsthistoria.
Den första åtgärden i detta syfte har varit att på basis av innehållsmässiga
kriterier sammanföra manuskripten till olika, större grupper. Det stora fler
talet manuskript har jag därvid ansett mig kunna inordna under de avdelningar,
som anges i bilaga 4. Av dessa utgör B, C och D innehållsmässiga enheter, me
dan manuskripten som förts till A ej har denna karaktär. Däremot tycks de se
nare ha tillkommit under ungefärligen saiima tidsperiod, varför det har varit
naturligt att låta dem utgöra en gemensam grupp.
Det är givetvis ytterst vanskligt att stödja sig på enbart innehållsmässiga
kriterier vid en tidfästning av de olika manuskriptgruppernas tillkomst. Då
det av förarbetena dessutom framgår, att Högberg vid ett flertal tillfällen
återvänt till äldre manuskript och brukat dessa i senare utkast, kan man ej
generellt hävda, att ju större likhet ett manuskript har med slutversionen,
desto senare har det tillkommit. I några fall föreligger emellertid yttre kri
terier, i första hand i form av författarens egna uttalanden om bokens fram
växt samt tidnings- och tidskriftstryck av olika avsnitt ur verket före 1905.
Genom att undersöka i vilken utsträckning de innehållsmässiga kriterierna stöds
av de yttre, som står till buds, bör man därför kunna fastställa Den stora
vredens ungefärliga tillkomsthistoria.
Enligt Janrik Brome har Högberg på frågan om det första uppslaget till ro
manen svarat, att han omkring år 1875 för familjen Treffenbergs informator be
rättat sägnen om Svarta Noret, som skulle utgöra kärnan i slutversionens
Kvarnförlossaren.

Samma uppgift lämnar han i en tidningsartikel från 1906.

I ett annat sammanhang uppger författaren, att han under den första tiden i
Uppsala, dvs 1877-1880, påbörjat nedskrivandet av "historier ur folkets tankeoch föreställningsvärld /-/, smärre folklifsskildringar, bl a på landsmål".
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Ett och annat fragment skall ha föredragits på uppsalalogen Templarvakten. Han
antyder även möjligheten av att några kan ha tryckts i en uppsalatidning.
Författaren säger sig emellertid ha upptäckt, att "det trånga och smakfattiga
landsmålet knappast var den rätta formen för det verk han tänkt sig. Det blev
och måste bli bondkomik av för att publiken skulle få grina och flina. Högberg
menade allvar och därför fick han försöka finna en lämpligare form". Då och
då gjorde han nya försök, och omkring 1885 hade han "i alla fall första av
delningen av Den stora vreden färdig och nedskriven i sin ursprungliga form".^
Möjligen är uppgiften i Idun-biografin mera i överensstämmelse med de verkli
ga förhållandena. Där heter det, att vid denna tidpunkt hade "de första ut
kasten till det arbete, som tjugo år senare blef Nordsvenska öden" utarbetats.
Några manuskript på landsmål finns ej bevarade. Inte heller har jag funnit någ
ra tidningstryck från denna tidiga period, och det är möjligt att Högberg miss
mint sig vad gäller publicering i någon uppsalatidning.^ Vad som kan ha före
dragits på eventuella logesammankomster är omöjligt att fastställa, då proto71
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koll för Templarvakten ej finns bevarade.

Trots bristen på yttre kriterier är jag dock böjd att hänföra A:a, Björn - Sigges saga. Föredrag av Olof Högberg, till den tidigaste fasen i arbetet på
Den stora vreden, dvs slutet av 1870-talet eller början av 1880-talet. Beteck
ningen "historier ur folkets tanke- och föreställningsvärld", som Högberg i
den ovan citerade artikeln i Dagens Nyheter brukar för sina tidigare utkast,
är adekvat för detta föredrags innehåll. Möjligen kan det ha hållits i logesammanhang i Uppsala. Formen Björn-Sigge tycks vara den äldsta beteckningen
på den gestalt, som i senare utkast benämns Björn-Sigg och i slutversionen
Gråe Jägarn. Även i manuskripten A:b, A:c och A:f brukas beteckningen BjörnSigge och på basis härav har dessa förts till samma period. Gemensamt för A:c
och A:f är vidare egennamnet Petter-Metare för slutversionens Petter Lång
ström, Laurentius Springers funktion som "skiftesauskultant" och Emanuel
Bredmans befattning som "guvernementskansler". A:d har skrivits på baksidan
av fem vinlistor från systembolaget, där årtalen för vinårgångarna är 1870 1883. En säker terminus post quem blir således 1884. Detta korta utkast kan
sägas styrka, om än svagt, Högbergs anförda uppgift, att han omkring 1885
skulle ha utarbetat de mera medvetna utkasten till romanen. Manuskripten i
A:e har tom kapitel VII en löpande paginering från 1 - 143 och bör således
utgöra en enhet. I Fru Sigrid Randulfs förstfödde antyds att brottslingar
skall sändas till en ö i Lofotengruppen. I A:f återkommer motivet men har
strukits i de utkast, som betecknas B:d:l,och bör således vara tidigare än
dessa. Slutligen har också manuskripten i A:g

förts till den tidigaste perio

den. Visserligen brukas här namnformen Björn-Sigg i stället för Björn-Sigge.
A andra sidan har egennamnet Petter-Metare dröjt sig kvar liksom "guvernements-
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kanslern" Emanuel Bredman, och det alluderas på händelserna vid Stor-Junkers
marknad, avhandlade i A:c. Vidare begränsas handlingen ingalunda till den sto
ra ofredens år utan sträcker sig tillbaka till hedenhös, något som strukits
i senare versioner.
Det är möjligt att flera manuskript, som bildat en fast enhet och föregått
manuskripten i grupp B i tiden, har gått förlorade. Det finns nämligen ett
löst försättsblad bevarat med rubriken Björn-Sigg. En samling af sägner och
sagor i fortlöpande äfventyr. Tredje äfventyret Herr Emanuel Kobdok. Tredje
berättelsen. Sägnen om de tre Grelsarne och om den lappländske djeknen Emanuel.
I samma häfte sägs vidare Fjerde berättelsen. Om Ericus med näfvervingarne
ha skrivits ned (vol. 4). överrubriken är således densamma som förekommer i
flera av grupp B:s manuskript, medan däremot underrubriken "berättelse" här
har ersatts av "sägen". De i grupp B:s manuskript stundom förekommande stryk
ningarna av "i fortlöpande äfventyr" tyder på att den mera utförliga överrub
riken brukats i ett tidigare sammanhang och sedan har dröjt sig kvar för att
slutligen försvinna.
Bland de manuskript, som förts till grupp B, har rubriken i B:c:6 strukits över
och ändrats till En berättelseföljd af nordsvenska folkminnen och tidsbilder.
Därmed står det klart, att hela serien med överrubriken Björn-Sigg. En samling
sägner och sagor (resp Björn-Sigg. En samling sägner och sagor i fortlöpande
äfventyr) är tidigare än manuskripten i grupp C. B:b om Hil och strandvräkarna
saknar visserligen nämnda överrubrik men torde höra till samma enhet. Det sägs
nämligen i manuskriptet: "I föregående äfventyr har berättats (femte sägnen) om
händelsen i kvarnen /-/. Närmast skall ordas om Emanuel, son till Isaskar."
"Äfventyr" och "sägen" är ju ständigt återkommande underrubriker i enhet B. På
manuskript B:c:4 står vidare antecknat: "1. Hil, 2. Mäster - Abraham, 3. De
tre Grels., 4. Näfverv., 5. All v. styfson, 6. De 7 prof.,7. (utan någon
rubrik)." B:b låter sig här inordnas under den avdelning, som av Högberg beteck
nats "1. Hil". På likartat sätt saknar B:d:2 överrubriken men kan på innehållsmässiga grunder föras till enhet B. I B:d:3 alluderas nämligen på händelserna
vid Korsmässomarknaden samt "Krigs-Mickels" planer på att ta Emanuel i sin tjänst,
ett händesleförlopp som antyds i B:d:2.
Med största sannolikhet har manuskripten i enhet B tillkommit under 1880-talets
senare hälft. I B:c:5 skildras bl a slaget vid Remsle bro. Episoden kan natur
ligtvis ha förekommit tidigare. Med säkerhet kan fastställas, att den varit
aktuell år 1886, då Högberg enligt annons i Härnösands-Posten den 26 oktober på
en logesammankomst berättat om "När Hernösand förde krig". I annonsen beteck
nas Högbergs berättelse som "en humoristisk folksägen", en form som episoden
har såväl i B:c:5 som i slutversionen. Ett protokoll för Norrlands nations tal
förening den 4 april 1887 meddelar vidare: "Kandidat O. Högberg höll ett före

drag med rubriken: Några kulturbilder från hembygden, innefattande teckningen
af Mäster-Abraham i Säbrå; När lapparne skulle ut att dräpa all verlden; samt
en framställning af tillståndet under stora ofredens dagar enligt ett manuskript
af ett åsyna vittne." ^ Sannolikt står detta föredrag i samband med manuskrip
ten i enhet B.
Enligt Högbergs egen utsago skulle den "andra omarbetade upplagan" av Den stora vreden ha varit klar år 1889, då han säger sig ha återvänt från Uppsala till
9i
föräldrahemmet i Säbrå. J Bevisligen var Högberg emellertid inskriven vid Upp
sala universitet även under vårterminen 1890, varför man möjligen kan modifi
era hans påstående till omkring 1889-1890. Att våren 1889 flitigt ägnades åt
arbete på romanen styrks av att Högberg vid den tidpunkten gjorde flera lån
av litteratur, som brukats för skildringen."^
I Idun-biografin meddelar författaren vidare, att han upptäckt att flera av
berättelserna "hvilade på historisk grundval", varför han beslutat att genom
forska en rad arkiv för att finna ytterligare historiskt stoff. Tyvärr finns
inga besöksliggare kvar från de institutioner som besökts för detta ändamål.
Att enhet B dock bör ha tillkommit före och omkring 1890 styrks av en kort
fattad notis i Aftonbladet den 21 juli detta år, där det heter: "Björn-Sigg,
en samling nordsvenska folkminnen och tidsbilder från stora ofreden blir den
gemensamma titeln till en längre följd af berättelser, som dess författare,
kandidaten Olof Högberg, norrl., /-/ förbereder till utgifvande." Det sägs vi
dare, att han bearbetat sitt ämne "under en följd af år" samt att han för "att
komplettera arbetet med lokala intryck ämnar /-/ företaga en turistfärd till
det nordnorska kustlandet".Slutligen får man av notisen veta att en av be
rättelserna "varit synlig i Ny Illustrerad Tidning, tre andra i Svenska Fa
miljejournalen Svea". De åsyftade avsnitten visar sig vara dels De tre Grelsarne och lappdjäknen Emanuel, dels Några sagor (1. Björn-Sigg stämmer kvarnar
för rike fader Mats, 2. Björn-Sigg går med varsel och skrämmer på flykten en
oren ande, 3. Björn-Sigg tyder gåtor för sin gusson).^^ Att den nya omarbetningen påbörjats eller åtminstone planerats redan på våren framgår av en kort
notis i samband med den första berättelsen i Ny Illustrerad Tidning 1890. Det
anmärks nämligen, att avsnittet är hämtat ur "Björn-Sigg, en samling hittills
otryckta folkminnen och tidsbilder af stor förtjänst", något som antyder den
kommande versionens rubrik.^
Som framgår av bilaga 4 har flera av manuskripten i grupp C den gemensamma hu
vudrubriken Björn-Sigg. En (berättelse") följd af nordsvenska (sagor), folkmin
nen och tidsbilder med underavdelningar betecknade Cykel. C:a saknar nämn
da huvudrubrik men då på manuskriptomslaget står antecknat: Föregående cykel:
Herr Johan Vatträng hör manuskripten i C:a till enhet C. På C:b har efter En
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fästmansgåfva från Hundturken noterats:Nästa cykel: Herr Manel och på C:c
Föregående cykel: Mäster-Sara. Således hör även C:b trots avsaknad av huvud
rubrik till enhet C. I C:d:3 anger stavningen Gottskalk i stället för Gottsjalk
att manuskripten är senare än de som förts till enhet B, där den sistnämnda
stavningen genomgående brukas.Ett löst manuskriptblad i volym 4 indicerar,
att formen Gottskalk börjat användas någon gång på 1890-talet. Ovan nämnda ut
kast är nämligen skrivet på baksidan av ett papper från härnösandsfirman Octaf
Scherman med årtalsbeteckningen 189..."''^ Slutligen har manuskripten i C:d:4
och C:d:5 ett klart innehållsmässigt samband med C:d:3.^
De manuskript, som förts till grupp C, bör genom den gemensamma huvudrubriken
Björn-Sigg. En(berättelse') följd af nordsvenska (sagor), folkminnen och tids
bilder stå i samband med de n i Aftonbladet 1890 annonserade versionen av Den
stora vreden. I ett förläggarbrev, daterat mars 1892 och med största sannolikhet
ställt till Fritiof Hellberg i Idun,^ skriver Högberg att "cykeln Rike Mats",
är den första berättelseföljd, som kan erbjudas till förläggande. "Denna be
rättelse har haft sitt motstycke i Svenska Familjejournalen Svea på våren 1890
men är betydligt omarbetad". Rike Mats innehåller: "1. En kvarnförlossare /-/,
2. Per Lyckohinder /-/. 3. Den nya striden med gamla vreden /-/, "dvs C:a:l,
2 och 4. Dessutom uppges Dopkamraterna höra till denna cykel, dvs C:a:3. I bre
vet betonas vidare, att då "arbetet som är utfördt i ett antal efterföljande
cyklar, är planlagdt och i vissa smärre delar utfördt till några föregående,
så har man här utsatt och vill behålla de märken, som angifva ordningen till
efterföljden och den i plan befintliga föregången. Det beror dock på denna
cykels och de efterföljandes framgång äfvensom på lyckan i författarens bio181

grafiska efterforskningar och annat mera om föregången kan komma till stånd".

Att ytterligare cyklar vid denna tidpunkt verkligen skrivits ned styrks av att
det på manuskriptet C:c:2 finns en datumangivelse, nämligen den 16.12.1891.
I slutversionen står vidare på sidan 11:199:" /-/ intill skrifvande år 1891" i
kapitlet Stora planer och små själar, vilket är i det n ärmaste identiskt med
Ett borgarfolk med litet hjärta och stora förslag i C:c:3. Vidare trycktes En
profet och en fylkeskung. En kulturhistorisk skildring. I Profeten Hil förebå
dar

ett nytt evangelium och II Mäster Abraham i Ny Illustrerad Tidning 1891,^

som i omarbetad form kom att ingå i slutversionens Ett missfoster från hafvet
(1:183-192) och

Mäster-Abraham (1:183-175). Detta styrker i viss mån Hög

bergs utsaga i Idun-biografin: "Ar 1891 utfördes med de sålunda vidgade upp
slagen en ny upplaga. Till sitt innehåll var denna då väsentligen sådan som
den nu föreligger, till omfånget dock betydligt större. Men egen missbelåten
het med formbehandlingen hade till följd att handskriften fick 'ligga till sig'.
Under de följande åren /-/ omarbetades handskriften helt eller delvis flera
gånger med nya inslag." I april 1892 skickas "cykeln II Mäster-Sara" (bevarade
delar därav således i C:b) till Fritiof Hellberg.Ol-Evert med fulingen i
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näfverväskan. Ett nordsvenskt folkminne (första berättelsen i C:c:3) återfinns
i Ny Illustrerad Tidning två år senare (s 382 och 528). Enhet C har därför up
penbart tillkommit efter Högbergs återkomst från Uppsala och under 1890-talets
första hälft.
De manuskript, som förts samman i grupp D, har utgjort förlagan till Iduns Presentupplaga samt till tryckmanuskriptet för den oförkortade upplagan.211J Att
fastställa kronologin i de olika avsnittens tillblivelse är vanskligt. Förfat
tarens egna uppgifter lämnar helt otillräckliga ledtrådar. Så skriver han i
en tidningsartikel: "Redan vid denna tid, omkring 1894, hade jag till tre fjär
dedels omfång utskrifvit en upplaga af de Nordsvenska öden, som 11 år senare
råkade komma ut under 'Vredens' besynnerliga namn."^ Lika vaga är de få dag
boksanteckningar, som föreligger om romanen. Under 1902 nämns arbetet på boken
231
vid några tillfällen men i allmänna ordalag. J Någon mera konkret upplysning
kan endast hämtas ur en annotation, gjord den 19 november 1902. Högberg skriver:
"Satte mig till en utfyllnad i Nordsv. öden och fullbordade tant Steuchias ka
raktär." Möjligen kan Förberedelser till kungabesöket

i D:a, som starkt domi

neras av Elisabet Steuchias gestalt, åsyftas med denna anteckning. Vidare kan
nämnas, att lantdagssituationen som finns skildrad i D:e har varit aktuell för
Högberg 1893. Han höll då enligt annons i Västernorrlands Allehanda ett före
drag om "landstillståndet och tilldragelserna i norra Sverige under de hårdaste
olycksåren af Karl XII-es regering".^ Det finns ett koncept, som med största
sannolikhet står i samband med d etta anförande, och som minner mycket starkt om
25Ì
skildringen av lantdagens sammanträde 1713 i romanen. J Landsfaderns sista
ödesstunder (D:f) bör ha skrivits innan Anton Nyströms bok Karl XII och samman
svärjningen mot hans envälde och lif utkom 1900. I marginalen har nämligen ma
nuskriptet kompletterats med en skildring av Armfelts tillbakatåg över norska
fjällen (111:411 f). Denna är i det närmaste en ordagrann återgivning av Ny
ströms beskrivning av samma händelse.^
För övrigt är man hänvisad till de tidningstryck, som gjorts av olika avsnitt
ur Den stora vreden. Följande har publicerats i Sundsvalls-Posten:
år 1899 (12 o 13.1) Ett missfoster från hafvet I-IV (bortsett från språkliga
förändringar och ett avrundande tillägg är artiklarna iden
tiska med slutversionens berättelsecykel)
(26 o 27.1) Mäster-Abraham. Från antikristernas tider I—III (bortsett
frän språkliga förändringar är artiklarna identiska med
slutversionens berättelsecykel)
(5.4)

Fältherre och trollkarl (innehåller episoden med norrmän
nens anfall på en stubbsvedja, 111:202, samt budskapet i
huvudstaden om att två fientliga trupper slagits tillbaka
i Norrland, den ena i Jämtland genom Loth, den andra i
Härjedalen genom Gotthard Vilhelm Marks, 111:207-208)

(23.12)

En graf i vildmarken. Lappsaga efter fjällmannen Nils
Nilsson från Vilhelmina, (motsvarar 111:383-384, r 27samt
m - 395)
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år 1900 (30.1)

Från vår historias gryning. I. När det dagas öfver Norrland
(historisk tillbakablick på "kvinnans ställning, som i omarbetad form återfinns på sidan 11:126)

(10.3)

Från vår historias gryning. VI. Gråe Jägarns silfverbälte
(motsvarar i något omarbetad form sägnen om hur Grelsmannen
blir ägare till Gråe Jägarns silverbälte, 11:90-93, 106)

år 1901 (15.6)

Den förgätna grafven under Gefleborg (motsvarar i något omarbetad form I:68-fo)

(23.23)

Eld ur drifvan... (motsvarar i något omarbetad form 1:195TÜÜ)

år 1902 (19.7)

Sök att vara svensk (motsvarar 1:57-58, r 25)

(15.11)

Eigen (bortsett från ett avrundande tillägg motsvarar ar
tikeln 1:348-351, r 25)

(23.12)

Ett vågspel utan like. Från Norrlands mörkaste ödesstunder.
Vid budskapet om Storkyroslaget (motsvarar i något omarbe
tad form 111:228-235, r 6)

år 1903 (30.5)
(22.12)

Petersburg, ej mera Nyenskans^ (motsvarar 111:430, r 20433, r 31)
Skulfolkets saga. När tjufvar och skälmar kommo själfmant
att värna landet (motsvarar 11:241-249, r 8)

I Brödrafolkens Väl återfinns slutligen avsnittet En fasans victoria under rubriken Brödrafokens första gemensamma vapenbragd.^
Ett indicium för att romanen var i det närmaste fullbordad i april 1903 är
att Högberg i samband med att han söker tjänst som journalist vid Göteborgs
Handels- och Sjöfartstidning översänt "Fyra handskrifna band af ett outgifvet
arbete, 'Nordsvenska öden, minnesbilder ur häfd och sägen', så långt detta
arbete i närvarande stund föreligger /-/" till Henrik Hedlund.^ Av en dag
boksanteckning framgår, att Hedlund senare lämnat dessa till Emil Svensén,
som i sin tur vidarebefordrat dem till Johan Nydahl.

J

Med all sannolikhet är

det dessa manuskript, som den senare i april 1904 överräckt till Fritiof Hell
berg med frågan: "Hvad ska' vi göra med Högberg? Finns det ingen möjlighet att
31Ì
få ut hans Norrlandsroman?" J Möjligen står ett brev från Johan Nydahl till
Högberg, endast daterat den 7 november, i samband med denna hänvändelse. Ny
dahl skriver: "Bonniers brukade ej betala författararfvode, när han förlade
ett förstlingsarbete, hvarför vi (Hellberg och Nydahl) kommo öfverens om att
jag i ty fall s kulle tala vid några bland våra baggbölingar, som kunde vilja
32)
gälla som mecenater och släppa till pengar till arfvodet." J Det framgar emellertid, att Idun skulle förlägga boken. Tydligen har någon form av kontrakt
slutits med Idun i oktober eller möjligen september följande år. "Kontrakt är
nu afslutadt med Iduns bolag om förläggande af 'Nordsvenska öden', visserligen
under en annan öfverrubrik, som förläggaren och hans kritiker önskat," skriver
331
Högberg nämligen till Ludvig Nordström den 2 oktober 1905. J Därefter har ma
nuskriptet uppenbarligen lämnats in till litteraturpristävlingen och i november
kom det till ett avgörande, då Högberg tilldelades första pris."^
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Det föreligger således en avsevärd tidrymd mellan Den stora vredens

tidigaste

utkast och den slutgiltiga versionen. Orsakerna härtill är förmodligen flera.
Av manuskripten, som förts till grupperna A och B framgår, att romanen i sin
ursprungligaste form var en samling berättelser, dock med ett visst inre sam
band, Först i ett senare skede av arbetet, förmodligen från och med våren 1890,
har idén att sammanfoga dessa till en fast enhet med förankring i en bestämd
historisk epok vuxit fram. Detta tycks främst ha betingats av den påstådda upp
täckten, att berättelserna "hvilade på historisk grundlag".En konsekvens
härav var efterforskningarna i skilda arkiv. Att de källstudier Högberg har
bedrivit måste ha tagit en ansenlig tid i anspråk är ställt utom tvivel. Själv
uppger han, att han ägnat "halftannat decennium" häråt.^ Såväl de excerpter
som finns bevarade i författarens samlingar som hans verksamhet som journalist
37")
J

tyder pa att arkivforskningarna varit omfattande.

Därmed är ej sagt, att han

utnyttjat dem på ett vetenskapligt tillfredsställande sätt i romanen.
Det torde också ha varit så att Högberg har haft svårigheter att begränsa sitt
stoff, något som också märks i slutversionen. Med rätta skriver kollegan vid
Sundsvalls-Posten, Valdemar Lindholm, att för den som ej förstår "de oerhörda
svårigheter som författaren har haft att öfvervinna, ej af brist på ämnen utan
i deras öfverflöds malström, kommer detta arbete alltid att förefalla tungt och
fullt af bisarrerier".I grupperna A och B liksom bland de manuskript som
ej kunnat inordnas under avdelningarna i bilaga 4 finns talrika exempel på ma
terial, som ej kommit med i den slutgiltiga versionen.^®-' "Särskildt har afslutningen måst ske under kasserande af väldiga handskriftsmassor," hävdar
författaren.^ Härmed torde han i första hand syfta på krigsförvecklingarna i
norr, som i slutversionen skurits ned avsevärt. Stort bekymmer måste också kom
positionen ha vållat, vilket föranlett omdisponeringar och omskrivningar. De
olika berättelsecyklarna är ju mer eller mindre fristående enheter, som dock
har gjutits samman till ett helt.
Som ännu en orsak till den långa konceptionstiden anför Högberg de problem,
som varit förknippade med att finna en till stoffet väl avpassad språkform.
Vid mer än ett tillfälle nämner han sitt "till ytterlighet drifna ändringsoch förbättringsraseri /-/, sökandet efter en fullkomning, som är omöjlig
här nere".^ Det föreligger också andrahandsinformationer, som bekräftar dessa
ord. Emil Svensen skriver i brevet till Hen rik Hedlund den 17 november 1900:
"Och nu går vännen Olle, bister i hug, och rufvar på sina skatter, eller än
värre, skrifver om och om dem,tills jag befarar, att all musten går bort." Vän
nen och tidningsmannen Helge Höglund intygar: "Orden ältades och vändes tu
sen gånger, innan de godkändes. De ställdes mot varandra och kontrollerades
mot innehållet och miljön. /-/ Han var inte noga med den historiska sannigen
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/-/ men stämningen, som orden skulle skapa, den släppte han aldrig efter på."

74

Vilken vikt Högberg lade vid språkformen framgår också av hans om än otvetydigt
subjektiva synpunkter från 1906 på en eventuell översättning av Den stora vreden:
"De romanska språken med sina smidiga och enkla uttrycksmedel, skulle kunna ge
goda översättningar, men för en publik med öfvervägande likgiltighet för allt
som ej rör sig om äktenskapsbrott. Den tyska, danska och norska allmänheten skul
le nog vida bättre upptaga ämnet, men få dess klenare öfversättningar på sina svulstiga vitterhetsspråk, hvilka rätt nu likna bölder, färdiga att skäras och af441

tappas ohyran."

Det är uppenbart så att den språkliga målsättningen har varit att nå fram till
dels en tidsilluderande stil, dels en stämningsskapande rytmisk prosa. Tidnings
kollegan vid Sundsvalls-Posten, Gösta Sjöberg, har i sin artikel berättat hur
han erinrar sig att Högberg då och då på sin fritid arbetade med romanen och
hur skrivandet stundom avbröts av högläsning, "det egendomliga mässaktiga skande45Ì

randet".

Sjöberg meddelar i sin memoarbok: "Arbetet med manuskriptluntorna

hade pågått sedan lång tid tillbaka. Anledningen till detta litterära Maraton
lopp var att han aldrig blev nöjd med stilen, klangen skulle jag vilja säga,
ty det var i lån ga stycken fråga om ett slags orimmad episk vers, som bara rent
ytligt såg ut som prosa.

Enligt Ludvig Nordström har Högberg för denne upp

givit, att han från början skrivit Den stora vreden "på vers" men "skrivit ihop
versraderna". Nordström intygar vidare, att då Högberg föreläste ur boken, läste han som om det varit "vers".471
'
Uppgiften att romanen ursprungligen skulle ha utförts i bunden form är med störs
ta sannolikhet felaktig. Möjligen har Högberg vid något tillfälle experimenterat
481

härmed. Det finns ett manuskript bevarat, som tyder pa detta.

I Västernorr

lands Allehanda återfinns vidare en dikt, som tycks stå i samband med Den stora
vreden. Den folktradition, kring vilken avsnittet Afgrundslögnen, som förbytte
sig till dagens sanning (1:240 ff) är byggd, är antydd i diktens form i Spök491

synen vid Svarta Seiet. "

Den 17 april 1897 star en osignerad dikt att läsa

i Härnösands-Posten med titeln Vårdkasen, som möjligen också är av Högbergs
hand.^^ I övrigt föreligger inga manuskript eller tidningstryck i bunden
form.De båda Grelsmännens repliker som är rimmade samt de i skildringen
inlagda verserna och ramsorna, av vilka åtminstone dikten på sidan 1:131 är
av Högberg och ej hämtad från den muntliga traditionen, säger ingenting om for
men.^ De förra tycks nämligen främst vara ett komiskt karakteriseringsmedel
för Vänster-Grels, då det ständigt är hans repliker som rimmar på vad IlögerGrels säger.De senare har fogats in i stämningsfördjupande syfte. Dock har
yttrandet till Ludvig Nordström ett visst fog för sig så till vida som det i
Den stora vreden finns en rad stildrag, som gör dess prosa rytmisk, något som
skall beröras senare.^
För att illustrera vägen fram till den slutliga språkdräkten återges emeller
tid redan här med en kort analys några rader hämtade ur romanens olika ver
sioner:
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1. Ej långt från Angermanälfvens norra utlopp ligger det sagoberyktade Svarta
Noret. Där lefde i sin backstuga fattige Mickel Valackaren med sin hustru
(ur Några sagor, 2. Björn-Sigg går med varsel och skrämmer på flykten
en oren ande, Svea 1890:26).
2. I Svarta-N orets bygd, på Angermanälfvens norra strand, framlefde arme TorparMickcl sitt eländes lif med sin hustru i stugan, där den stod på torpets
backe, under granar vid rishagen under hässjan, som uppbar kråkslamran,
väderdrifven på sin stång (ur Per Lyckohinder, omkr. 1892, OHS vol. 4).
3. Högt uppe i solsidiga stenbacken med utsikt öfver vida fjärden och jätteskalliga Hemsön på hinsidan framlefde torparn Mickel sin vedermödas år
med sin hustru i stugan under granar och hässjan vid rishagen samt en på
stången väderdrifven kråkslamra, som hela året slog sin olåts torra drill
i höjden för att skrämma bort ofåglar (ur En objuden mångårsgäst när torparn,
efter 1892, OHS vol. 4).
4. Högt uppe i den solsidiga stenbacken,mot kalhuggen skogsglänta tvärs öfver
åsen,syntes öfver vida fjärden som en annan fyrbåk Mickels stuga, liten,
arm och grå mot blåa himmeln, knäböjande med sitt ansatsskjul mellan granar
na, som stodo spetsgård vid rishagen, och anropande Herrens misskund med
den smala kornhässjans höga spiror, som ett par uppsträckta, magra armar.
Ännu högre satt kråkslamran på hässjans stång och slog sin olåts torra
drill,för att skrämma bort ofåglar (ur slutversionen, 1906, 1:4)
Som synes är innehållet identiskt, medan språket omarbetats i tidsilluderande,
stämningsskapande och rytmiserande riktning. De två korta och enkla meningarna
i varianten f rån 1890 har byggts ut allt mer och i slutversion en blivit starkt
expressiva genom ett uttrycksfullt ordval, adjektivhopning, inversioner och
suggestiva bilder. Detta sätt att mejsla fram språket tycks för övrigt vara
typiskt för den arbetsprocess, som ligger bakom Den stora vredens säregna stil.
Som ytterligare belägg kan nämnas den impressionistiskt förtätade naturbilden
i avsnittet Eld ur drifvan (1:95), som i sin till synes tidigaste form hade
följande utseende: "Stickan spratt på drifvan, ulfven tjöt långt bort på sjön"
(A:c). På likartat sätt har "Under dagen kom till stugan rike fader Mats jäm
te hustrun och ett gåfvobref på torpet" (versionen Per Lyckohinder) till sist
blivit en stämningsmättad och ödesdiger kapitelinledning: "Den söndagsmorgo
nen satt torparn vid fönstret, ihärdig som spindeln i sitt nät, och spanade
ned åt storgrannen efter den fångst, som borde nalkas till gårds. Mycket rik
tigt kommo Mates och hans hustru helgdagsklädda uppför backen. Den förre, ned
böjd, grå och åldrad, till största häpnad för toparn, inträdde med ett papper
i handen. Hans hustru, sig alltid lik, bar en linning" (1:51).
Också Högbergs yttre levnadsomständigheter torde ha bidragit till den långa
tidsutdräkten. Hela 1890-talet uppfylldes av olika verksamheter, som tagit
hans tid i anspråk. En negativ effekt hade naturligtvis den allmänna vantriv
seln på Sundsvalls-Posten, åtminstone under perioden 1902-1903.
Misslyckade försök att få boken förlagd gjordes likaså under årens lopp. Re
dan i början av 1890-talet vände sig Emil Svensén till Fritiof Hellberg med
uppmaningen: "All, var hygglig och titta på det här - Olle har skrifvit. det och det är bestämdt något med det."*^ Högberg har också som nämnts sänt iväg
åtminstone två berättelsecyklar till Hellberg och i ett brev till denne den 21
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april 1892 skriver han: "Jag har i dagens post till Svensén framställt åtskil
liga funderingar rörande åtskilliga fördelar som kunde vara förbundna med utgifandet av Björn-Sigg, om jag får tro mig hafva löst den uppgiften att hafva

isolerat hvarje berättelse i sitt sammanhang med det hela."^ Anledningen till
att någon publicering ej kom till stånd vid denna tidpunkt har enligt Hellbergs
utsago varit att en del kapitel endast "var mera flyktigt skisserade", en upp
gift som stämmer med Högbergs brev i mars 1892. Hellberg menar även, att arbe
tet var otillfredsställande från kompositionssynpunkt. Slutligen uppger han,
att Högberg "tänkt omarbeta verket helt och hållet och lofvade att längre fram,
57")
sedan detta skett, lata höra af sig". J Denna historieskrivning torde vara
riktig, och den kritik av Hellberg som möter i ett brev från Emil Svensén kan
avvisas. Svensén skriver till Henrik Hedlund, att Hellberg, "Den gunstig herm",
låg på manuskriptet "ett par år" och skickade tillbaka det, "emedan han upp
hört med förlaget",^ vilket bör ha varit 1893.
År 1900 gör Emil Svensén ett nytt försök och denna gång vänder han sig till
591
Henrik Hedlund. J Först tre ar senare sände Högberg som redan nämnts sina ma
nuskript till Göteborg.Utan någon åtgärd lämnades de emellertid tillbaka
till Svensén. En dagboksanteckning från den 25 december 1902 tyder på att även
Erik Thyselius varit inkopplad. Högberg noterar denna dag, att Thyselius genom
en god vän låtit hälsa, att han ville ha "ned mera manuskript, så skulle de
nog skaffa förläggare".
Om inte annat så borde dessa svårigheter trots Högbergs påpekande i företalet
till Sjösagorna om late Jim ha givit anledning till tvivel på den egna förmå
gan som diktare.^ Självtilliten kan inte heller ha stärkts av lyssnarreaktionen vid Högbergs recitationer ur verket.Författarens osäkerhet och miss
tröstan dokumenteras av några rader till Fritiof Hellberg, skrivna efter det
att han utgått som segrare ur Iduns litteraturpristävling: "Förlåt en förfat
tares glädje och lycka öfver att ändtligen vara sliten från sitt eget förtä
rande tvifveL Det är icke längre på denna sida något tvifvel om att den bo
ken 'går'. Undertecknad, den mest kräfvande af alla läsare, är formligen hänryckt."^-'
I samband med att Högberg tilldelades Iduns pris på 5 000 kronor i november
64")
1905 trycktes dels fran och med nyåret ett utdrag i Iduns romanbilaga, J dels
en starkt förkortad upplaga under titeln Den stora vreden. Nordsvenska öden
ur häfd och sägen.Först under loppet av år 1906 utkom verket i sin helhet.
Högbergs seger i Iduns litt eraturpristävling väckte stor uppmärksamhet. Sven
Södermans entusiastiska ordalag i omdömet om romanen torde i stor utsträckning
ha bidragit till publiciteten. Söderman säger: "Jag är både förundrad och be
tagen. Det är en episk diktare af rang, som här uppenbarar sig, en målmedveten
skaparkraft, som oafbrutet trollar fram nya serier af bilder, öfverraskande
i originalitet och trovärdighet." Det heter vidare: "Man läser det stora ver

ket under ett intresse, som ideligen ökas, äfventyrssagan är unik, och dikta
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rens inbillningskraft tyckes växa, ju längre man kommer." Avslutningsvis konsta
terar Söderman: "Jag har aldrig i manuskript läst ett arbete, som ägt större lit
terär betydelse. Det är på sätt och vis ett litterärt motstycke till Selma La
gerlöfs värmländska krönikor, men påminner i form ej det minsta om dem. Snara
re kommer man att tänka på 'Fältskärns berättelser' som dock litterärt ej kunna
uthärda jämförelse med dessa 'Nordsvenska öden'

En rad mycket positiva om

dömen samt upplysningar om och uttalanden av Högberg publicerades också i en
rad andra tidningar.^ Presstelegram skickades utomlands och översättningsanbud strömmade in.^ I brev från Stockholm i december 1905 berättar Högberg
med tillfredsställelse för brodern Jonas: "Saken tycks ha kommit i händerna
på en person, som förstår att tillgodogöra den."^ Belåtet konstaterar han
i januaribrevet till Fritiof Hellberg: "För denna gång får jag utan all förhäfvelse sluta med ett vackert och oskrymtadt åt oss begge: 'Har du Olle H - g
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gjort din sak som författare, så har du också funnit enförläggare som duger'." J

Denna publicitet kring boken, som då ännu förelåg i koncept, skruvade självfal
let upp förväntningarna och väckte också en viss irritation.Så skriver exem
pelvis Oscar Levertin i sin recension av Presentupplagan. "Ändtligen har fågeln
Phoenix visat sig icke blott för några få invigda, som under sakramentala åt
börder bedyrat dess gudomlighet, utan också för vanliga profana människor. Det
var icke en dag för tidigt. Ty låtom oss säga det genast och rent ut - en hän
synslösare reklam än för 'Den stora vreden' har aldrig i Sverige drifvits för
något litterärt verk." Högberg var emellertid, understryker Levertin, oskyldig
till detta. Han förlåter honom därför "den obetänksamhet, med hvilken han ströd
de kring sig meddelanden och litterära stilprof, hvilkas gemensamma karakters731
J

drag egentligen var en förvånande brist på udd".

Jämförelsen med Selma La

gerlöf finner Levertin orimlig, emedan hon till skillnad från Högberg äger det
"medfödda konstnärsgreppet". Levertin tillägger förtrytsamt: "De högsta vits
orden utfärdades för en osynlig prestation.Mot reklamen vände sig också
exempelvis J.A. Runström i Aftonbladet, Georg Nordensvan i Dagens Nyheter och
R.F. von Willebrand i Finsk Tidskrift.^ På det lokala planet hävdade Valde
mar Lindholm helt frankt, att verket blivit exploaterat "af en affärsman, som
ej för arbetets egen skull, för dess stora förtjänster och oerhörda värde i
rent kulturhistoriskt hänseende, utan fastmer för den 'snöda mammon' satt i
gång en reklam, som ovillkorligen måste verka osmaklig på en hvar med någor
lunda sundt omdöme utrustad individ".'7^-'
Högbergs egna synpunkter på publiciteten kring honom själv och hans bok presen
terades i Dagens Nyheter den 4 januari 1906. Han skriver bl a: "Under det 20åriga utarbetandet ha en lång rad personer varit i kontakt med arbetet, och
hvar i sin stad har nu haft något att mäla därom i pressen. Men det hufvudsakliga larmet har framkallats, icke genom den lofordade vittra bragden, utan
genom den förhållandevis stora prissumman. Än här, än där kunna människor kor-
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pa åt sig eller förlora 50 000-tals kr men detta är ju så vanligt i affärslifvets spel och väcker intet uppseende. Men då en ödets slump bringar en vitter
lekare 5 000 för hans 20-åriga arbetsinsats, då hade något ovanligt sett da
gen."77)
Att Högberg i själva verket var nöjd med den uppmärksamhet, som ägnades honom
och verket, är alldeles uppenbart och ganska självklart, även om han tillstår
"att det blef väl mycket tal om mitt arbete - i förtid". 7®-' Av det tidigare
nämnda brevet till Fritiof Hellberg av den 31 januari 1906 framgår även, att
han ej haft något att invända mot det något märkliga förhållandet att en starkt
förkortad upplaga av Den stora vreden publicerades, innan verket kommit ut i
sin helhet. Han finner Presentupplagan "Helt enkelt grann, förträfflig". Samma
brev visar likaså att Högberg ej ansåg Södermans kritik överdrivet positiv.
Han förmodar nämligen, att "både kristne och judar skola få svårt att subtrahe
ra något å vår vän d:r Södermans omdöme".
En liknande uppfattning kommer till uttryck i ett brev till systern Kajsa. Han
skriver, att kritiken varit minst positiv från "de judiska litteraturmännens
öfverste profet här i l andet (dvs Levertin), såsom man alltid kunde vänta, då
man ej tillhör det fårahuset." "Dock", tillägger han, "har omdömet äfven på
det hållet för skams skull ej kunnat nedpressas till något annat än rätt för
delaktigt. Och jag vill visst icke säga, att arbetet är höjdt öfver anmärk
ningar, men det kan jag också säga, att sällan ha dessa anmärkningar träffat
rätt till den här dagen." Avslutningsvis heter det: "Den judiske profeten, som
är uppfödd uteslutande i Stockholm bland därvarande judar, häcklar språkstilen
åtskilligt, men därutinnan får han intet egentligt medhåll inom det öfriga
riket."79-'
Dä det av ett kontrakt framgår, att 50 % av net toinkomsten på Den stora vreden
skulle tillfalla förläggaren, Idunbolaget, kan man ej bortse från att ekonomiska
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intressen spelat en viss roll för den publicitet, som gavs boken och Högberg.
Härtill kommer att Fritiof Hellberg säkerligen var medveten om vännens stora
fattigdom just vid denna tidpunkt och sett en möjlighet att genom en god för
säljning av romanen förbättra dennes ekonomiska villkor. Utan betydelse har

förmodligen inte heller det faktum varit, som Högberg själv påtalar, nämligen
att han genom sin långa universitetsvistelse kommit i kontakt med "12 årgångar
studenter och var nog så vida bekant af dem, en i'samhällets alla förhållanden
spridd människomassa /-/".^ Slutligen betingades självfallet uppmärksamheten
av att boken med sin episka bredd och säregna stil framstod som unik för den
tidens litteratur. Detta påtalas i ett par r ecensioner av den fullständiga upp
lagan. Nordensvan skriver, att Den stora vreden är "enastående i vår samtids
litteratur"; Tor Hedberg konstaterat" hur sällsamt" det är, att boken "kunnat
skrifvas nu."®^
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KAPITEL V
Stoffkällorna och Högbergs hållning till dem
Den viktigaste stoffkällan för Den stora vreden uppges av Högberg vara den lo
kala muntliga berättartraditionen. Författaren har med stort eftertryck beto
nat skildringens nära anknytning till denna. I tidningsartikeln Förut och ef
teråt - Att vakna som en berömd man tar han bestämt avstånd från "det där väl
signade snillet", som påbördats honom. "Af dess ingående beståndsdelar, fanta
si, kritik, arbetsförmåga och ihärdighet, saknar jag den första om jag också
har de senare. Jag har sålunda icke diktat och icke ens kunnat dikta något en
da af de många egenartade uppslag, som fylla Nordsvenska öden från början till
slut. Allesammans ha de varit gifna utifrån. Jag har bearbetat, sammanställt
och format dem, men detta är också allt." Även om Högberg här å ena sidan för
vånansvärt nog avsvär sig allt vad fantasibegåvning heter, förnekar han å
andra sidan inte att skildringen har många fantasiinslag, men dessa stammar
ej från honom själv utan är "uteslutande andras"."'''' Som skall visas har han
i detta uttalande drivit sin blygsamhet väl långt.^
Framför andra har författaren betonat föräldrarnas roll som förmedlare av sä
genstoff. I Id un-biografin betecknar han dem rent av som skildringens "berät
tare". Släkttraditionen på föräldrarnas sida torde också ha animerat Högbergs
intresse för norrländsk 1600- och 1700-talshistoria. På faderns sida var för
fäderna invandrade finnar och Högberg höll före,att denna inflyttning ägt rum
under stora ofredens år.

}

Modern å sin sida antogs vara befryndad med den

s k Hemsö-adeln, till vilken ätterna Krapp och Björnclou räknades.^ "Mor
har på grund av dessa släktförhållanden, i hvilka hon känt sig invuxen haft
mycket minnesrikt att mäla, och ehuru hennes och hennes berättares uppfattning
stundom varit vilseförda eller halfsanna har dock den ledtråd hon lämnat vi
sat sig mycket fruktbringande /-/," skriver Högberg.^ Också inne i Den stora
vreden förekommer en direkt allusion på denna släkttradition (se 1:114). På
likartat sätt hänvisas till faderns stamfar, en korpral Utter (se 111:370).
Om denne berättar författaren i den nyss citerade Idun-artikeln, att han påstods
vara en man, som på Karl XII:s tid "hjälpte landets rättrådige herre med ett
knepigt förslag att afslöja ett väl sammangaddadt band skälmar af både höge
herrar och meninge män".
En annan betydelsefull sägenkälla är enligt Högbergs vittnesmål några skillingtryck, som han och familjen fick i sina händer omkring 1870. Dessa skulle som
betalning för husrum ha lämnats hans far av en boktryckare Gustaf af Klercker.
Författaren skriver: "Det var tre stycken efter vad jag kan minnas, och de innehöllo en hel del anekdoter, som, trots den kortfattade formen, kunnat ut
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nyttjas som motiv i Den stora vreden och som på sätt och vis bilda en motsva
righet till den. Där funnos vissa små antydningar om Gråe jägarn, som sedan
går igen i Vreden, ävensom den sammanträngda anekdoten om Skulfolket." Genom
föräldrarnas högläsning ur dessa skillingtryck säger sig Högberg ha tagit del
av dem och de blev "om man skall vara rättvis första ursprunget till Den stora
vreden, och någonstans i mina gömmor har jag dem kvar än i dag".^ Tyvärr har
dessa med eftertryck åberopade skillingtryck ej kunnat identifieras eller beläg71
gas. ' Det finns därför skäl att betvivla sanningshalten i författarens uppgif
ter.
Det som berättades "vid festligare möten mellan grannar och släkt" sägs ha va
rit ytterligare en stoffkälla. Minnen från sådana tillfällen skulle bl a ha
givit uppslag till "de mest måleriska delarna av Lapp-Manels saga".^ Sägner
och lokaltradition kan Högberg också ha funnit i ortspressen. Såväl Västernorr
lands Allehanda som Härnösands-Posten innehåller under 1870-, 80- och 90-talen
mycket folkloristiskt stoff.
För humorn och skämtlynnet slutligen påstår sig författaren stå i skuld främst
till vännen Erik Hällström i Säbrå: "Erkes storartade teknik som skämtare har
också stått mönster för allt skämtlynne, som kunnat inrymmas i 'Den stora vre
dens' 1200 sidor. Midt under städers brand, krigshändelser och andra olycklig
heter, midt under storm och blidga, lust och fasa, får man då och då höra Erkes
röst, upplösande och befriande."^
En närmare granskning av det sägenmaterial, som skulle ligga till grund för
Den stora vreden, låter sig knappast göras. Man kan inte utgå ifrån, att alla
sägner som cirkulerat, finns nedtecknade. A andra sidan hör det till sägnernas
egenart, att de är vida spridda. Detta tillsammantaget med Högbergs enträgna
åberopande av folkliga traditioner samt förnekande av egna fantasiinslag gör,
att man väntar sig att i stor utsträckning påträffa sägner av likartat slag,
som de författaren säger sig bygga på. Så är emellertid inte fallet. Norr
ländska folkminnesforskare har ingenting att förmäla. En kontroll av sägensam
lingar samt uppteckningar på landsmålsarkivet i Uppsala har likaså gett en ma
ger utdelning.Endast ett fåtal sägenberättelser har återfunnits, t ex
den om tallstubbarna som av norrmännen togs för svenska soldater (111:202) och
episoden om hur Finn-Anton hjälper Emanuel Bredman mot Asele-Pålle (1:202, 259 f).^
I Härnösands-Posten finner man vidare När "swenske trommen" ljöd i Wändsjö, en
berättelse som

i lätt omarbetad form utnyttjats i Den stora vreden (11:268 ff).^

Detta är ett starkt argumentum e silentio, som visar att Högberg arbetat på ett
likartat sätt som den medeltida eposförfattaren eller folklige berättaren. Vis
serligen har han skattat sägnerna på deras ymninga förråd av vidskepliga föreställningar.131 Men i övrigt har den lokala sägen- och anekdotskatten allt ef
tersom arbetet på boken fortskridit omtolkats, varierats och kombinerats i en
lighet med författarens egna lagar och intentioner. Den stora vreden innehåller
således på intet sätt ett anonymt berättelsestoff, som återupprepats på ett me
kaniskt sätt.

81

Några exempel må redan här illustrera detta. Bakom "generalen Marks" döljer •
sig en historisk person, nämligen kaptenen Carl G. Mareks von Wiirtemberg, som
levde mellan åren 1752-1838. Om denne, som av allmogen kallades 'Troll-Maxen",
finns en rik sägentradition, vilken Högberg, obekymrad om den bristande krono
login som han ofta är i Den stora vreden, till en liten del utnyttjar. Detaljen
om "Troll-Maxens" förmenta förmåga att "vända synen" på människor finns näm14")
ligen med i romanen. } Högbergs gestalt avviker emellertid i övrigt radikalt
från den traditionella sägenfiguren. I samtliga folktraditioner framställs den151
i

ne "som det ondas tjänare och representant".

I Högbergs tappning däremot

har han blivit en hjälte av stora mått i sin egenskap av listig soldat och den
goda sakens tjänare, "trollnären Marks, general-adjutanten, höljd af segerns
glans, hälsad som en kung" (111:266).
På likartat sätt förhåller det sig med romanens mäktiga andeväsen, Gråe Jägarn,
som i allt väsentligt tycks vara en högbergsk fantasiskapelse. Visserligen för
säkrar författaren, att han även i detta sammanhang stöder sig på folkliga fö
reställningar."^ Med undantag för episoden om hur Gråe Jägarn hindrar Rike
171
}

Mates fran att mala sitt korn

samt vissa inslag av den forntida Oden-uppfatt-

ningen och folksagans djävulsföreställning (se t ex 1:45), har dessa emeller181
J

tid ej kunnat beläggas.

Enligt Gudmar Hasselberg finns det heller intet
191
J

stöd i den norrländska traditionen för Gråe Jägarn.

Högberg har för övrigt

själv vid ett tillfälle medgivit, att figuren "icke förekommit så allmänt och
201
J

så genomgående i folksägnerna" som fallet är i romanen.

Lika tunt är det bevarade materialet om Ol-Evert, även om författaren i ett
manuskript hävdar, att den "norrländska sagan har danat en figur närmast lik
den odödlige skomakaren från Jerusalem."211J Likheten med folksagans Jerusa

lems skomakare visar sig emellertid vara obetydlig och inskränker sig till betonandet av 01-Everts regelbundna vandring mellan hav och fjäll.
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Den gamle

siarens autenticitet illuderas genom en sammankoppling med Karl IX:s fogde
Olof Swerkerson med "jernhanden", och det är naturligtvis möjligt att det fun231

nits en norrländsk sägentradition om denne fruktade fogde. ' Denna har emel
lertid ej kunnat beläggas.
Man kan mot bakgrund av det nu sagda slå fast, att den folkliga berättartraditionen till allra största delen enbart varit ett första incitament för för
fattarens litterära fantasi. På goda grunder skulle han därför kunnat ge sin
roman undertiteln "Nordsvenska öden och äfventyr efter en idé av min barndoms
och ungdoms berättare". Det är i samman hanget även intressant att konstatera,
hur Högberg på 1930-talet anför antikristernas tåg till Bispehöjden som en autaitisk händelse.^ Hans inlevelse i sina fantasiskapelser har tydligen varit
så intensiv, att han till slut tagit dem för historisk verklighet. Det är
troligen en liknande psykologisk process, som ligger bakom de energiska hän
visningarna till ett anonymt sägenmaterial som Den stora vredens huvudsakliga
stoffkälla.
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Som påpekats tidigare säger sig Högberg även ha bedrivit intensiva arkivforsk25Ì
ningar för sin bok, i landsarkivet i Härnösand och i Riksarkivet. J De excerpter, som finns bevarade i hans samlingar och som kan ha varit aktuella för
Den stora vreden, har gjorts ur domkapitel-, landstings- och sockenstämmoprotokoll från senare delen av 1600-talet och 1700-talet. Vidare har han gått ige
nom kungliga brev beträffande Västernorrlands län 1657-1678 och 1680-1683.^
Om den tryckta litteratur, som kan ha använts, är författaren å andra sidan
ytterst förtegen. Den enda upplysning han själv lämnat är den hänvisning till
Fryxells Berättelser ur svenska historien, som görs inne i verket (1:114). Ut
låningsjournalerna för Norrlands nationsbibliotek visar emellertid, att Hög
berg under uppsalatiden, närmare bestämt våren 1889, lånat böcker, ur vilka
uppslag hämtats till romanen. Det är A. Hülphers Beskrifning öfver Gestrikland,
Medelpad, Jemtland och Ångermanland samt Vesterbottens städer, H. Helms Lapp
land und die Lappländer, L.L Laestadius' Om möjligheten och fördelen af almänna
uppodlingar i Lappmarken samt G. Axelsons dissertation Bidrag till kännedomen
om Sveriges inre tillstånd på Karl XII:s tid.^ Vidare finns i Högbergs pri
vata bibliotek ett par historiska fackböcker, tryckta före 1904, som är av in
tresse i detta sammanhang.Dessa är O.A. Overlands Illustreret Norges His
torie samt A. Nyströms Karl XII och sammansvärjningen mot hans envälde och lif.
Av ett par anteckningar på manuskript framgår, att han också läst J. Nordlan
ders Norrländska samlingar.29^ Ett par kartor, som förmodligen har brukats, är
slutligen Spohles och Stenklyfts kartor över Härnösand.
Naturligtvis är romanen vidare till vissa delar baserad på självsyn. Genom
sin uppväxtmiljö hade Högberg kommit i direkt kontakt med det gamla agrarsam
hället, något som han kan ha dragit nytta av vid mijöteckningen. Talrika till
fällen att göra iakttagelser av och noteringar om det norrländska landskapets
31)
formationer, flora och fauna lämnade hans fotvandringar och resor i Norrland.
Den förtrogenhet med Den stora vredens tid, som Högberg förvärvat på dessa olika
sätt, reflekteras på en rad punkter i romanen och ambitionsnivån att illuderà
det faktiskt sanna i tilldragelserna har varit hög. Detta resulterar i att skild
ringens autenticitetsintryck är påtagligt trots allt fantasteri. Förutom av

32)
vissa berättartekniska grepp i form av autenticitetsformler m m samt språket
betingas t idsillusionen främst av att författaren i miljöskildringen ej förlo

rat kontakten med de reella förhållandena.
Redan genom bokens första rader framhävs såväl kyrkans som jordbrukets roll i
det dåtida norrländska samhället.De svåra missväxterna vid slutet av 1600talet och början av 1700-talet konkretiseras i Rike-Mates' uppgörelse med tor
paren Mickel Ingevaldsson (1:16)Fiskets och Norgehandelns betydelse för
försörjningen betonas (se t ex 1:183, 349, 11:200, III:196)Omnämnandet av
Korsmässo-, Pålsmässo- och Johannismarknaderna som mötes- och framför allt han
delsplats kompletterar bilden av de ekonomiska betingelserna.Noggrant redo

83

görs för de olika befolkningsgrupperna i Norrland under den aktuella epoken.
De stundom förekommande tillbakablickarna på förhållanden i det norrländska sam
hället i ännu äldre tid vittnar om en likartad historisk-didaktisk ambition.
Tidsillusionen befästs vidare genom teckningen av människornas sociala levnads
omständigheter, varvid Högberg dragit nytta av sin beläsenhet i domkapitel- och
sockenstämmoprotokoll. Författaren har också betonat, hur han ur arkivalierna
hämtat ej så mycket "rent historiskt materiel, men dess mer studiemateriel för
37")
de olika skedenas tidsfärg och stil". J Autentiska uppgifter om olika bygg
nadsstilar,"^ klädedräkt och kosthåll infogas i skildringen (se t ex 1:35,
58, 132, 151, 11:31, 100, 111:25, 73, 213). Tidsfärg ger även redskap och fort39")
skaffningsmedel. } Också 1600- och 1700-talens straffåtgärder uppmärksammas,
401
framför allt den sk intimringen (se t ex 1:147, 11:367). 1
Med i bilden finns den beklagliga skolsituationen i Piteå på 1690-talet^ lik42")
som borgerskapets ofta omnämnda tvister om "bänkerummet" i kyrkan. J Skild
ringen av kriget under stora ofredens tidigare fas understryker skådeplatsens
isolering och avlägsenhet (se t ex 1:311).
Händelserna förankras vidare i den aktuella epoken genom teckningen av människor
nas andliga misär, betingad av djävuls- och helvetesskräck och annan vidske
pelse. Redan i förordet betonar Högberg och detta med all rätt med tanke på
1600-talet som häxprocessernas stora sekel, hur "den stora skräcken för män
niskans andliga sidovärld och de åt sidovärlden försvurne själaspillingarne
kvarlåg /-/ som en gripande mara öfver tidehvarfvet, trots all gudsförgäten otro i södern med uppslag från Urban Hjärne och liktänkande" (I:V). Denna stäm
ningsvärld har förmodligen inneburit ett igenkännande från den egna uppväxt
miljön, om vilken det vid ett tillfälle heter: "Ständig kvällning, svårmod,
'myst' och 'skrömt' lågo öfver den ensliga trakten mot ön. Det var ett Nifelhem, där intrycket af 'det sällsamma, som går obegripet genom världen', blef
mycket starkt.Härtill kommer att Högberg delade det slutande 1800-talets
intresse för olika former av ockultism.^ Med rätta har han lämnat en betydande
plats åt teckningen av denna övertro, då livet under Den stora vredens epok var
"genomväfdt med tusentals magiska bruk", konstaterar Linderholm.^ Tillvaron
var dessutom fylld av en rad övernaturliga väsen, med vilka det gällde att stå
på god fot. Inte minst sägendiktningen ger belägg härför. Även denna sida av
46")
det andliga livet har Högberg uppmärksammat och skildrat med stor inlevelse. '
Det naturliga centrum för händelserna är Härnösand. För teckningen av den stora
ofredens norrländska stiftsstad kan Högberg som redan nämnts ha gjort bruk av
J.G. Stenklyfts och Nils Spohles kartor från 1690-talet. Någon mer ingående
stadsbeskrivning lämnas inte utan endast några tidstrogna detaljer som huvud
gatan, spannmålsbodarna nere vid vattnet, domkyrkan och vindbron vid Härnösundet (11:93, 169), vilket de ovan nämnda kartorna visar.När det gäller sta
dens omgivningar ges däremot ofta noggranna och verklighetsnära beskrivningar,
vilket förutsätter

en

grundlig personlig kännedom om det norrländska landska-
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pet och dess topografi. Alla landskapstyper finns företrädda. De stoffliga ele
menten är skogen, de långsträckta åsarna, havet och de karga åkrarna, vilket
tillsammantaget fångar mycket av det för norrlandsnaturen

karakteristiska.
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I denna verkl ighetstrogna miljö har slutligen en rad faktiska händelser och
491

personer,hämtade ur riks- och lokalkrönikan, infogats.

De autentiska elementen i romanen vis ar, att Högberg syftat till att teckna
en verklighetsnära bild av det ekonomiska och sociala tillståndet i Norrland un
der epoken 1675-1721, dock med tyngdpunkten förlagd till undersåtarnas livsvill
kor. Vidare noterar man, att en påfallande stor uppmärksamhet ägnas åt den and
liga situationen. Detta senare bekräftar författarens ofta uttalade övertygel
se, att "de andliga rörelserna äro en betydlig del af ett folks kulturhisto
ria."^ Tidsbilden är inte heller på något sätt pittoresk, insmickrande eller
idealiserad utan psykologiskt övertygande. Såväl människor som natur är hårda
och dystra. Med rätta menar Olle Holmberg, att det ej finns någon svensk roman
med händelseförloppet knutet till en gången epok, som har ett så autentiskt
drag av"urtid och okultur som 'Den stora vreden'". Holmberg fortsätter: "Skroc
ket i 'Gösta Berlings saga' är som en spökhistoria under bokyllan i ett bildat
herrgårdshem bredvid det som bolmar som svarta rökslingor över 'Den stora vre
dens' värld.Sannolikt har Högberg delvis influerats av Bj0rnsons, Ibsens
5211

och Strindbergs konkreta och realistiska forntidsuppfattning.

Trots att författaren således lyckats frambesvärja en tidsbild som i mycket bär
sanningens prägel visar redan en första genomläsning, att han bortsett från en
rad miljöuppgifter förhållit sig mycket för att inte säga helt fritt till det
historiska källmaterialet. Som Gudmar Hasselberg påpekat, saknade han "veten
skapsmannens strävan efter objektivitet och hans respekt för källornas vittnes
börd".^-' R.F. von Willebrand skriver i sin recens ion, att romanen i fråga om
} Tillvägagångssättet har helt
fakta är "rent af utmanande ohistorisk".541

en

kelt varit, att Högberg trots vad han påstår i olika sammanhang hämtat uppslag
från skilda håll och tider samt därefter arbetat samman och skrivit in materi
alet i den stora ofredens epok. Intrig och huvudpersoner är författarens fanta
siskapelser. Andrapiansfigurerna, som visserligen har en påvisbar anknytning
till Norrland, har likaså tecknats med stor frihet i förhållande till den his
toriska förlagan.^ Det fiktiva och historiskt autentiska, Dichtung und Wahr
heit, har smälts samman och gjorts 1ikvärdiga.^ Tillvägagångssättet torde
till en del kunna belysas av ett brev från Hög berg till Ludvig Nordström inför
571 ••

dennes planerade artikelserie, Det döda Hernösand.

Även om Högberg själv ej

varit så trogen mot den historiska sanningen, som citatet kan tyckas antyda,
har det sitt intresse. Han ger sin yngre författarkollega följande råd: "Nåväl,
gör dig nu först en tidsförteckning öfver alla de sägenberättelser du kunnat
och kan spåra. Skaffa dig en klar karaktär af det förnämsta som rört sig kring
hvarje tiotal. /-/ Ditt ämne bör vara så pass rikt pä le fvande uppslag 'motiv' - att du inte behöfver skapa till någon 'fabel' själf, och allrahälst
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icke någon, som innehåller andra beståndsdelar än just sådana uppslagsstycken,
låt vara hopplockade, men då icke heller hopplockade från alltför skilda ti
der. Kunde du därtill få upp något allmänt genomgripande i fråga om person eller sakintressen så vore det naturligtvis fördelaktigt."

}

Vid ett par tillfällen har författaren själv betygat den nu berörda subjektiva
historieskrivningen. Visserligen försäkrar han i romanens förord, att han "följt
händelsernas hufvudväg på den rena häfdens grund" (I:VI TT), men någon absolut
historisk sanning har han aldrig tillskrivit sin bok. I företalet fi nns näm
ligen samtidigt en uttrycklig reservation för historiciteten (ib). Han häv
dar vidare i en tidnin gsartikel, När böcker bedömas. Något om kritiken af 'Den
stora vreden', att man i romanen har "att göra med författaren själf person591
ligen fran första ordet till det sista",' ' vilket indicerar att Den stora vre
den ej är att betrakta som en objektiv historisk krönika.
Trots detta har han tydligen tagit illa upp om hans vetenskapliga sakkunskap i
boken satts i fråga. Detta dokumenteras bl a av några rader i den nyss nämnda
artikeln. Högberg bemöter där och förvisso på fullt allvar en invändning, att
Nils Grubb ej finns med i skildringen. Motiveringen säger han vara, att "den
Grubbska tragedien" inträffade efter 1721, minst sagt förvånande med tanke på
hur fritt han i övrigt förfar med kronologin. Författaren tillägger förtrytsamt: "Det har verkligen känts frestande att med bortseende härifrån inrycka
d e n Grubbska sa ken i sk ildri ngarn e; e n sådan an akronism sku lle h a skä nkt li 
t e va tt en p å e n liten kva rn, s om k und e m al a f ram li te 'h ist or isk o tr oh e t' till
glädje för en viss Ådals-auktoriet, en bygdemålare, som vändt ett och annat
gammalt papper och därför tror sig vara något slags generalriksarkivarie."^-'

Det egnartade sättet att avsvära sig alla egna fantasiinslag i skildringen,
reservera sig mot dennas historicitet och samtidigt gå i svaromål, då den sena
re satts i fråga, står uppenbart i samband med de intentioner, som Högberg haft
med sin bok, samt det analogiproblem, som är förknippat med de flesta historis
ka romaner. Tilldragelserna i Den stora vreden har knutits till den stora ofredens år. Boken kan således bestämmas som en historisk roman, så till vida
som ett bestämt händelseförlopp har skrivits in i en given historisk epok. Am
bitionsnivån när det gäller autenticitetsverkan har som nämnts varit hög, och
författaren visar sig i vissa konkreta detaljer vara trogen den historiska san
ningen. Samtidskritiken uppfattade i följd härav samt förmodligen p g a Högbergs
enträgna försäkringar om att han byggde på sägner och historia Den stora vreden
som i första hand en historisk och kulturhistorisk skildring.
Så hävdar exempelvis Sven Söderman i sin motivering till att boken satts i
främsta rummet i Iduns lit teraturpristävling i november 1905: "Det är med ett
ord Norrlands historia i poetiska kultu rbilder under de gångna tidrymder, som
formade dess ethniska fysionomi - dess sociala historia, politiska öden och
folklore.Utifrån ett likartat synsätt kan Oscar Levertin i sin recension
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av Presentupplagan beklaga, att Högberg ej blivit "häfdatecknare på rama allvaret".^-' Den som starkast betonat romanens betydelse som historisk skild
ring är Ludvig Nordström. Han skriver bl a: "Detta värks ovanskliga, så länge
Sverige står, odödliga ära skall vara att ha skänkt landet norr om Dalälfven
en historia, norrlänningarna deras anor, landets nutid en historisk fond; att
det gjort norrlänningarna låt mig säga genealogiskt jämställda med sydsvenskar
na. /-/ Så länge norrlänningarna äro ett om sin historia okunnigt folk äro de
som kolonister i främmande land." Då Högberg genom Den stora vreden givit ock
så Norrland ett förflutet "kunna vi känna oss trygga med gammal ädel mark un
der fötterna. Vi äro ej längre plebejer, vi äro aristokrater som de andra,"
64Ì
säger Nordström avslutningsvis. J Omdömet har citerats i första hand p g a
dess lokalpatriotiska tongångar som man är frestad att sätta i samband med den
yngre författarkollegans samvaro med Högberg.^
De nyss citerade recensenterna avslöjar visserligen en stor okunnighet i svensk
historia men har rätt så till vida som en av intentionerna med Den stora vreden
förvisso har varit att ge Norrland en historia, teckna dess kulturhistoria och
rekonstruera den stora ofredens år i de n orra landskapen. Högbergs nynordiska
orientering var naturligtvis en faktor som bidrog härtill, och man erinrar sig
hans övertygelse om den historiska bildningens vikt och värde. Han hade vidare
en allmän kulturhistorisk och historisk intresseinriktning. Dessutom åtnjöt
den historiska romanen i Scotts efterföljd stor popularitet under hela 1800talct. Speciellt 1890-talets litteratur präglades som Hans Granlid träffande
uttrycker det av "historisk nostalgi".
Den främsta bevekelsgrunden har emellertid varit diktarens hembygdskärlek. I
lika hög grad som exempelvis Selma Lagerlöf har han varit behärskad av lidelsen
att sprida dels upplysning om, dels ära och glans över den egna bygden. Hans
verksamhet som journalist och föredragshållare, där den norrländska naturens
skönhet och de norrländska insatserna i gångna epokers historia och kulturhis
toria oupphörligen betonas, dokumenterar hans övertygelse, att Norrland på allt
sätt måste rehabiliteras. Med en direkt hänsyftning på Den stora vreden har för
fattaren också yttrat: "Då jag första gången kom upp till denna hänförande ut
sikt (dvs från Gåde-berget i Säbrå med utsikt över Härnösnad med dess omnejd)
öfver haf, skogshult och fjärdar sade synen till mig såsom till alla andra:
'Om detta land icke har en historia, en saga, så måste landet få en sådan!'"
Genom att förneka sina egna fantas i inslag och i stället alludera till en rad
anonyma berättelser och sägner, som satts in i ett slutet historiskt samman
hang, har Högberg realiserat sin intensiva önskan att ge Norrland en historia,
en historia som emellertid

till allra största delen är dikt och fantasifull

vision. Det episka skeendet är som redan nämnts fiktivt, olika händelser och
personer kombineras efter en inre logik utan hänsyn till den historiska san
ningen och skildringens förgrundsfigurer glorifieras. Romanen har därför bli-

8/

vit en sorts fantasifullt äreminne över Norrland och dess människor i gången
tid, absolut ingen bygdehistorik. Indirekt har författaren medgivit detta i
citatet ovan liksom då han vägrar erkänna att Pelle Molin skulle vara den en
de, som hade förutsättningar att skriva vad han kallar Norrlands "sago-epos".

Syftet med boken har emellertid ytterligare en dimension. Högberg har nämligen
i den historiska romanens förklädnad velat ge konkret form åt en samhällsidé,
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ett faktum som samtidskritiken förbisåg eller i varje fall underdimensionerade.
Sett från denna synpunkt kommer Den stora vreden att tangera den historiska idé
romanens genre. Studentårens aktiva kulturradikalism, 1890-talets publicistiska
verksamhet samt arbete på den delvis dokumentära serien Från Norrlands sista
halvsekel vittnar om hur upptagen han var av samtidsproblematiken. Detta enga
gemang har han heller inte frigjort sig från vid arbetet på sin historiska ro
man. Tvärtom har man stundtals det intrycket att den egna samtidens problem och
förhållanden så starkt fångar upp författaren, att han glömmer bort att han
skriver om den stora ofredens Norrland. I själva verket har han med utgångs
punkt från ställningstaganden till samtidens problemdebatt skapat en framtids
vision. Det idealsamhälle, som växer fram under Mikael Loths egid, är nämligen
historiskt omöjligt i den för skild ringen aktuella tiden, då det bygger pä
en ideologi, som saknar stöd i den tidens samhällsfilosofi. Vidare har Högberg
i likhet med exempelvis Strindberg och Heidenstam i den historiska romanens
form gjort en rad inlägg i sekelslutets sociala debatt. Högbergs norrländska
historieskrivning blir även av dessa skäl i allra högsta grad subjektiv, där
faktaurval och bedömningar färgats av det analogiförhållande, som arbetas fram
ur det historiska stoffet.
Förutsättningen för hela skildringen tycks kort sagt ligga i författarens upp
levelse av frågor aktuella i hans samtid, dvs i första hand dels Norrland som
en underskattad och styvmoderligt behandlad landsända trots dess samhällseko
nomiska betydelse, dels mera principiella problem av typ samhällsideologi,
kvinno- och arbetarfrågan. Därmed har Den stora vreden fått en andemening av
norrlandspatriotism och 1880-talsradikalism. Det intressanta blir därför inte
så mycket varifrån Högberg hämtat sina uppslag och mönster utan snarare vilken
bild han gjort sig av Norrlands historia och i vilken utsträckning denna kan
relateras till det synsätt han anlade på den egna tidens sociala problem och
idediskussion.70i Oscar Levertins ord i litt par aforismer om historisk dikt
ning synes vara i hög grad t illämpliga på Högberg. Levertin skriver om förfat
taren av historiska romaner: "Alltså på samma gång diktaren vill bort från nu
tiden och söker anlita historien, medtager han - som den vandrande filosof
han i grunden är - allt sitt, dagens erfarenheter, stundens känslor, ögonblic
kets blodström. Det tycks som om han rent af gjorde flykten till det förflutna
för att där friare kunna öppna sitt hjärta och fullare och tydligare tala ut
om sin samtid."711
'
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KAPITEL VI
Samhällsskildringen
Den, stora vreden är på intet sätt en maskerad nutidsskildring. Detta hind
rar inte, att den som nyss antytts, är genomsyrad av Högbergs ställnings
taganden till den egna samtidens problemdebatt. En väsentlig frågeställ
ning, blir därför vilka analogier författaren med utgångspunkt från sin
egen tids förhållandenoch idédiskussion arbetar fram ur det historiska
stoffet och i vilken utsträckning hans bild av den stora ofredens Norr
land kommit att färgas härav.
a. Förtrycket_av imdersatarna
Den historiska intrigen i Den stora vreden är en folkets gemensamma kamp
och har sin utgångspunkt i en klassmotsättning, nämligen den mellan "öfversåtar" och "undersåtar".^

De senares situation präglas, som Fritiof

Hellbergs titelförslag antyder, av en stor "vrede", dvs ett närmast olidligt materiellt och andligt förtryck. Till gruppen "undersåtar"
räknas alla de, som är utsatta härför. Det må vara välbesuttna bönder
som Daniel Israelson, torpare som Mickel Ingvaldsson, mjölnare som Järker Mäldare eller samhällets utstötta som Skultjuvarna. Ett viktigt undan
tag finns emellertid, nämligen kvinnorna.
Uppslaget till bilden av det norrländska samhället som grupperat i två
till varandra fientliga läger uppger sig Högberg ha hämtat från lokala
21
J

muntliga berättelser.

Men som i de flesta fall, då han åberopar sägen

traditioner har dessa ej kunnat beläggas.

Uppenbart är emellertid, att

"vredes"-begreppet omformats och tilldiktats på ett tendentiöst sätt för
31
att passa berättarens syften. J
"Vreden" är visserligen olyckor i form av "frost, missväxt och annat af
Herrans hand" (1:211) men först och främst en konsekvens av prästerskapets
otillräcklighet och orättfärdiga handlande. Den världsliga maktställning
en bland kyrkans män betonas mycket starkt. Socknens kyrkoherde tar såle4)
des del i hur allmogen sköter sitt jordbruk, J har domares befogenhet i
vissa tvister av världslig natur och framställs över huvud taget som en
viktig maktfaktor. I viss utsträckning torde dessa synpunkter på präster
skapets makt och myndighet vara historiskt korrekta.
Som jämförelse till Högbergs framställning kan läggas vad Hyltén - Cavallius skriver i Wärend och Wirdarne, även den en skildring av förhållanden i
ett relativt isolerat område: "Under 1600-talet se vi ock kyrko-herren
beklädd med en forntida patriarkalisk ättahöfdings alla attributer. Han
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är således icke blott ledare av socknens gemensamma religions-bruk, utan
öfvar jemväl en stor myndighet i alla verldsliga angelägenheter."^ Också
Hildebrand har påpekat, hur kyrkan under medeltiden dragit under sig en
rad rättsfrågor, som inte blott rörde den enskildes liv utan i stor ut
sträckning även de ekonomiska förhållandena,^ en sedvänja som avskaffades
först genom kyrkoordningen 1686. Härtill kommer att kyrkans maktställning
torde ha varit särskilt påtaglig i Norrland, då prästerskapet där delvis
7Ì
intog samma sociala position som adeln i sydligare landskap. 1 Synpunkten
möter i Den stora vreden, lagd i 01-Everts mun: "Stora ord skrytas öfver
att vi gingo frie adelns lifegenskap, men jag prisar icke prästernas hus
bondevälde förmer" (1:107).^
Vidare understryks kyrkans andliga grepp om människorna, främst undersåtar
na. Den bild, som Högberg ger av tidens religiositet, präglas delvis tidstroget av det skolastiska lärosystem, som byggts upp genom ortodoxin och
91
i vilket bokstavskristendomen var det väsentligaste. J Vidare framhävs pa
ett autentiskt sätt undersåtarnas andliga hjälplöshet och beroendeställ
ning till kyrkan. Mot biskopens hotelse att frånta församlingen kyrknyck
eln har gemene man således inget "vad /-/, åtminstone intet, som han
själf hade vett och mod att bruka. Ty då kyrkans dörr var sluten, då
kände han också helvetets portar riktigt öppna" (1:149).
På ett flertal sätt understryks även som redan nämnts den djävlustro och
helvetesskräck, som var en påtaglig realitet för den stora ofredens män
niskor,"^ och vilken befästes av såväl bibel och psalmbok som drastiska
kyrkobilder och predikningar (se t ex 1:125, 11:211)."^ Som E. Linder
holm visat är det också helt i överensstämmelse med tiden, då det såväl i
allmogens som prästerskapets föreställning är djävulen, som vid en synod
"ingifvit skriftelige projekter och fått dem lätteligen antagne" (1:79)."^
Högberg har varit medveten om att denna djävulstro stegrades hos både
lekt och lärd under kritiska perioder, exempelvis krigstider: "Häftiga
ting hörde nu till ordningen för dagen och själens fönster voro mer än
131
vanligt öppna för det sällsamma i världen" (11:378). J
Trots detta är framställningen av den stora ofredens statskyrka genom sin
generalisering karikerande och ensidigt negativ på ett tendentiöst sätt.^
Om prästerna i gemen säger 01-Evert till Karl XI: "Och väl har konungen
farit blind genom landet, om han ej märkt, att dessa hålla kraftigaste
handen öfver gamla vreden" (1:107). Även om det är vanskligt att utpeka
någon av romangestalterna som författarens speciella språkrör torde det
stå tämligen klart, att Högberg är beredd att dela 01-Everts åsikt. Präs
ternas handlingar framställs som i varje situation dikterade av krassa be
räkningar för att värna om det egna ståndet och dess privilegier. Få
svenska skönlitterära verk är så hätskt antiklerikala som Den stora vreden.
I torparen Mickels mun tar sig detta följande uttryck: "Så tar prosten all
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tjärved på skogen. Och så tar han tull till jul, midsommar, påsk och pingst,
vid Larsmäss, Ersmäss, Olsmäss och Andersmäss, utom stora nattvardstullen en
gång om året och biktetullen, då en syndare sig biktar eller biktad varder.
Och så är det ju eljest tullar i framfärd och åtfärd, i väg och vägamöte,
hvart en stackare sig vänder" (1:50 )."^
Av ståndsegoistiska skäl sägs de också motsätta sig varje förändring, "refor
mats", och görs på så sätt till den bestående ordningens bevarare. Statskyrkans
religiositet präglas ensidigt av en hård dogmatism och därmed sammanhängande
grymma gudsbegrepp. Följden härav är en andlig ofrihet. Denna görs till medel
i prästerskapets strävan att stävja människornas frigörelseförsök. Den out
rerat intoleranta religionsutövningen döljs under ansvarsmedvetenhetens och
osjälviskhetens täckmantel.Vid valet mellan lagens och samvetets bud avgår
ständigt lagen med segern. Så överlämnar exempelvis Andreas Asp Mäster-Sara
i kronofjärdingman Mates Hampusons händer trots "att Guds tjänare bjöd honom
på det bevekligaste att nu förlåta, hvad som icke behöfde någon förlåtelse
alls" (11:5). Därmed är prästerna också oförmögna att fylla sina uppgifter
som själasörjare.
En ofta upprepad synpunkt är vidare prästerskapets okunnighet. Mathias
Steuchius kallar sina stiftspräster "okunnige, försoffade och hårdnackade
träbockar, som blott ett ringa fjät stå framför bonden i förståndets ljus,
så snart de komma utom sina futile djäkneglosor" (1:74 f, se även 11:149)."^
De innersta orsakerna till prästerskapets såväl religiösa som moraliska för
fall anges vara dess självhärlighet, andliga högmod och bildningshögfärd. Det
anseende, som forna tiders framstående norrländska prästmän förstått att
knyta till sina namn, "hade på en mansålder slagit de lärde norrlandi med
ett högmod så blindt, att de vid detta lag, voro i gemen efterblifna till
halfbarbarer med ringa ljus i förståndet" (1:190). I stället för ett jordiskt
gudsrike har det i Norrland blivit ett prästrike (11:35).
Antiklerikalismen och svartmålningen av prästerskapet in corpore understryks
likaså av det faktum, att bland alla de kyrkans män som knutits till skild
ringen ej finns en enda, som framställs som en odelat positiv kraft. En viss
tveksamhet synes gälla för Georg Wallin, men inte heller han håller måttet:
"Jo, han var nog helvarm en tid - för folkets bästa /-/. Men nu är han till
hälften i bispens kläder själf - och bief en annan" (11:189). Göran Wallin,
Abraham Bång och Andreas Asp har något skarpare konturer än de övriga och
görs till det andliga ståndets representanter. Biskop Wallin sägs visserli
gen ta avstånd från sina stiftspräster: "En främling blir jag här i all min
tid, bland mitt eget prästerskap" (1:143). Men han framställs också som und
fallande, räddhågad, initiativ- och kraftlös och blir därför ett offer för
alla "själftagne förmyndare" (1:206)

Inte heller följer han sin sons råd
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att göra sig till "ledare för de betryckta varelser, som af gammalt hafva käm
pat för att införa riksens laga ordning /-/" (1:222) och är helt enkelt oför
mögen att vara sitt stifts andliga förstyre. Att porträttet är en tendentiös
frihandstecknìng dokumenteras av Bygdens uppgifter om biskop Wallin.

Starkt

karikerande är likaså bilden av Abraham Bång. Då dennes främsta strävanden
framställs gå ut på att skaffa sig själv och sitt eget stånd så många fördelar
som möjligt, kommer denne kyrkans man att personifiera den prästerliga maktlyst
naden.*^ Noraprosten Andreas Asp i sin tur står för den mänskliga ondskan.
Hans handlingssätt dikteras ständigt av illvilja och lagiskhet, vilket gör
honom till en "riktig evangelisk jesuit" (1:367) och "den obarmhärtige själa
tyrannen" (11:9). Slutomdömet om Andreas Asp torde i sin antiklerikalism en
dast överträffas av Högberg själv i Under "Jesu bröders" spria: "Det var ändtligen slut med guvernementets sege olycksfågel, bispens spögubbe, öfversåtarnes gissel, menige mans bödel, allas orådsman, själatyrannen, uppviglaren,
falskvittnaren, biktemenedaren, vettvillingen, som varit alla till fall, ingen
till upprättelse" (III:293).Andreas Asp är den prästman i Den stora vreden,
som tecknats i de mörkaste färgerna, möjligen betingat av att han då och då
figurerar i domkapitelprotokollen och ger intryck av att ha varit en relativt
sträng själasörjare.^ Notiserna har passat in i skildringens tendentiösa fram
ställning av prästerskapet och byggts ut vidare på det ovan antydda sättet.
Det nämndes att prästerskapet i allmänhet tänkes bl a oförmöget att fylla si
na uppgifter som själasörjare. "Endast spö och stock funnos i beredskap för
dem, som i godan tro ville veta, hvad deras frid tillhörde" (1:191), heter
det. Undersåtarna söker sig därför i sih själsliga nöd till profeten Hil, en
ren fantasigestalt, och en andlig väckelse uppstår. Hil ställs i bjärt kon
trast till prästerskapet "såsom en ödmjuk,blid och vördnadsvärd patriark
med anad visdom af omätligt djup" (1:185). Förvåningen är följaktligen stor
inför hans odogmatiska predikan. Tiden "syntes bortviken vid evighetens väl
diga åtanke" (1:186). Den andliga väckelsen i Hils efterföljd urartar emeller
tid till en osund separatism, främst representerad av de sju falska profeter
na. Därför är den andliga ofriheten oförändrad och därmed likaså "vreden":
"De lösta själarna hade endast utbytt det prästerliga enväldet mot ett osundt
känslorus, hvari de blindvis störtade fram mot vanvettets afgrunder" (1:191 f).
Uppslag till denna separatistiska rörelse har Högberg förmodligen hämtat från
den väckelserörelse i Norrland omkring 1770, som benämns "enthusiasteriet i
Lill-Herdal".^ Också minnen från den egna barndomsmiljön, där frikyrkorö
relsen som nämnts var livaktig, torde ha färgat framställningen av Den stora
vredens separatism.^ Slutligen erinrar man sig Högbergs farhågor från år
1884 för frälsningsarmen, ett "sällskap, ställdt under andlig militärdespo
tism" och med ledare,"som sjelfva voro fanatici".
I ett manuskript till romanen skriver författaren: "Väl fick Guds ords tjenare icke synas sjelf såsom sin församlings plågoande, men han hade sitt gifna
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verktyg i fjerdingsmannen, bonden, som ställdes upp emot bonden, såsom hans
23")
spejare, förtryckare och förrädare."
Prästernas husbondevälde och tyranni
kompletteras i slutversionen inte blott av fjärdingsmannen utan av statliga
ämbetsmän över huvud taget. De är i samma utsträckning som kyrkans män menige
mans förtryckare och "vredens" hantlangare. På det lokala planet gestaltas de
av främst kronofjärdingsman Mates Hampuson och landsfogden Olof Vestman, på
det centrala av excellenserna på det avlägsna Gävleborgs slott. Bristande
handlingskraft och demoraliserad rättskänsla gör att den byråkratiska appa
raten fungerar dåligt. Den välbehövliga rättskipningen antingen

uteblir

helt eller handhas på ett planlöst sätt. Synpunkten må illustreras av Daniel
Israelsons svar på Karl XI:s fråga, varför han ej stämt sina vedersakare: "Jag
gjorde så, men domhafvanden handlägger inte målen utan visar mig än till råd
husrätten, än till kapitlet, än till kyrkorådet och prästmötet. Och då jag
kommer dit, visas jag tillbaka" (1:98),Någon gång ingriper excellenserna med
kraft och beslutsamhet (se 1:67, ff, 287 f). I övrigt är landsbetjäningen
enligt "den mångkunnige fader Per Olofssoiy^kara rackare, duger inte till mer
än äta upp folket" (11:135).
Härtill kommer den av Högberg ofta och med eftertryck upprepade synpunkten,
att enligt sörländsk åsikt det sämsta är gott nog åt Norrland. 01-Evert for
mulerar tanken så: "Ingen aktas så klen i södern, att han ej räknas god åt
oss här i norden. Här tarfvas de bästa ämbetsmän och bestås de sämsta" (1:106).
Denna styvmoderliga inställning tankes gripa över nationsgränserna, och Norr
land blir en parallell till det norska Nordlandet, en "tillflykt för allt danskt
afskräde på den civila och prästerliga vägen" (111:179). Skarpast formuleras
förtrytelsen över den sydsvenska behandlingen av Norrland av Svarte-Mickel,
bakom vilka ord man hör lokalpatrioten Högbergs stämma: "Den fienden af söder,
det Svea rike, Norrlandens gamla ärkefiende, som alltid skickat hit ett ärelöst afskrap till sköflings och sedan föraktar landet som en fattig riksens
skräpvrå, den fienden är oss långt värre än den västra och östra lagda till
hopa" (111:210, se även 111:323).
Att denna av ömtålig norrlandspatriotism färgade synpunkt varit väsentlig för
24)
Högberg dokumenteras av hans verksamhet som journalist och föredragshallare.
I ett brev till Ludvig Nordström betygar han vidare, att "ännu aldrig har käns
lan af den vanvård och ringaktning som varit Norrlands lott från södern fått
ett så fränt uttryck i skildringar, händelser och uttalanden som just där (dvs
i Den stora vreden), ehuruväl att den saken på långa vägar icke närmelsevis ut
gör den framträdande hufvudsaken. Jag har egnat 'den fienden af söder', hans
fjäsk, hans beställsamhet, hans riksfördärfliga okunnighet i geografien, hans
löjliga förnumstighet och odräglighet i allt norrländskt vidkommande samt
först och sist hans ringaktning och vanvård af denna rikets skräpvrå en upp
märksamhet och belysning, som jag tror skall vinna ditt lifliga bifall. Jag
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påräknar också, att denna del af de rätt många ting, som kunnat inrymmas i
arbetet, skall få slagverkan på läsaren, ehuru den endast kommer instickande
25Ì
här och där som en biomständighet". 1
Det förtryck, som enligt Högbergs historiesyn vilar tungt över Norrland, be
tingas i inte ringa utsträckning av kvinnorna. Sin vana trogen säger sig för
fattaren även i detta sanmanhang utgå från en sägentradition, nämligen den om
ett forntida norrländskt matriarkat, Maegdaland (11:126), vilken byggts ut på
ett tendentiöst sätt.^ Enligt Högberg härskar sägnens matriarkat även i
Den stora vredens Norrland. Där har kvinnan nämligen förstått att göra sig överlägsen mannen, "karlfolket, ett slags husdjur, som människan (dvs kvinnan)
måste hålla för körslor, utlagor och krigstjänst, att icke nämna mer. Och vil
le man gå till grunden, så hade Bottenlandens kvinnor alltid haft och hade väl
än i yttersta fall de styrande människornas vitsord" (1:282, se även t ex 1:10).
Vidare tillskrivs den norrländska kvinnan föga smickrande epitet som snikenhet,
dumhet och skval1erlystnad (se t ex 1:40, 163, 363, 11:348, 111:25), egenska
per som står i "vredens" tjänst. Det enda som kvinnorna i romanen tänkes kän
na verklig respekt och vördnad för är religionen. Därför lierar de sig med
statskyrkans män, men inte bara med dem. Då de falska profeternas lära griper
omkring sig som en veritabel "dårhussmitta" är det också i första hand kvin
norna, som ansluter sig till den nya sekten: "Kvinnfolket faller dem till fö
ga som agnar, storhopen karlar likaså för fridens skull" (11:136). Högberg
har härvid säkerligen tacksamt studerat domkapitelprotokollen om Lill-Herdalentusiasterna, som betonar att svärmeriet grep omkring sig "serdeles bland
kvinnokönet".^
I spetsen för de makt- och skvallerlystna norrlandskvinnorna möter man tant
Steuchia, verklighetens Elisabet Bruggman-Steuchius.^ Om henne sägs det:
"För de skarpsynta var också landets offerkräfvande drake (dvs förtrycket,
"vreden") /-/ ingen mer eller mindre än denna vedervärdigt härjande stiftstant"
(1:77). Tant Steuchias hand vilar tung över såväl biskopar och präster som
andra statliga ämbetsmän (1:71). För befordringsfrågor, giftermåls- och dopangelägenheter har hennes inflytande en avgörande betydelse. Hon tänkes stän
digt göra sig påmind med "sina råd'och afrådanden,sina bud och skickningar om
hvad den ene eller andre gick och gällde för" (1:77). Tant Steuchia är helt
enkelt "själfvaste öfverbiskopen" i härnösandsstiftets "superconsistorium skvallerasticum" (11:37). I sin fåvitskhet,härsk-och hämndlystnad står hon fjärran från
varje rättvisemedvetande och kärlekstanke. Det är också betydelsefullt, att
Högberg söker en förklaring till biskopinnans elakhet och cynism i ett utebli
vet moderskap: "En ärans stiftsmor hade tant Steuchia nog varit, så länge hon njöt
sin fulla välmakt och förstod något af sin tid. Och hon hade väl kunnat vara det
ännu på gamla dagar, om hon fått fylla sin kraftiga bestämmelse som kvinna ge
nom en väldig rad söner och döttrar, som kunnat förlika henne med den nya ti
den" (I:77).29^
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Som nämnts kastar kriget, om än till en början avlägset, sin skugga över lands
delen och görs helt naturligt till en väsentlig anledning till undersåtarnas
armod och misär: "Men i stället för gamla vreden i dess värsta styggelse träd
de en oöfverskådligt lång krigstids alla hemsökelser såsom en ny vrede, hvilken blef återgångsbryggan för den gamla och med tiden blef gaiimal själf" (1:305).
Mycket starkt understryks i skildringen det principiellt onda i all krigföring.
Högberg hyllar därför Johan Cajanus i följande ordalag: "Att bragdens ära ej
gror i stridens mark allenast - en sanning som flitigt upprepas, emedan hon
ej tros - det har denne man visat genom sin lifsgärning" (11:197). Krigsbrag
den är på intet sätt något glansfullt. Så beskrivs en häravdelnings tåg norr
ut i medveten avsikt att betona krigets fasor och suggerera fram en indignerad
antikrigs-tavla: "Och hvilka varelser fick man se under denna flod af järn i
trekantiga hattar och fotsida renhudspälsar nerpå de klumpigt framstickande,
tunga stöflarne! Det var ju icke människor, seende, hörande, lefvande män
niskor utan en gruflig hop vandrande, framåt stirrande lik, varelser ansträng
da intill döden, med frånvarande, stela ögon, slankigt framåtböjda, bistra,
veckiga, väderbitna, rimfrostiga om stripiga skägg, en kolonn af sömngångarspöken, lastad med mordiska järn och framåt rörd i tung, mekanisk takt av trum
man, som kunnat mata ner dem i en öppen vak, så tyste, som en varselhär af jor
den slukad" (111:213). Skolpojkars och kvinnors svärmeri för kriget förbyts vid
denna syn i förskräckelse och "hela stadsmeningheten utfor i förbittrade svor
domar öfver denna medfart af folk" (ib). Lika litet har Armfelts tillbakatåg
över norska fjällen något med stordåd att göra.^ Det torde ej heller vara
en tillfällighet, att Den stora vreden saknar direkta stridsskildringar. I
stället får man indirekt besked om krigets utgång och då utan några som helst
glorifierande inslag (se t ex 111:349 ff).
Den yttersta orsaken till allt detta lidande, som åsamkas människorna genom
krigshandlingar, är Karl XII. Han framställs som en hänsynslös krigarkung utan
omdöme (111:15), en känslokall envåldshärskare (111:397), långt ringare än en
kalfaktor (111:7). Hans krigarbragder står ej tillnärmelsevis i paritet med
hemmafolkets lidande och fabelaktiga trohet. Med en travesti på Tegnérs Karl
XII-apoteos heter det:M,Han kunde inte vika'.- ej ens för sina undersåtars
yttersta jämmerskri - 'blott fallakunde han'" (111:398). Karl XII blir på så
sätt en symbol för ett för det egna landets problem ointresserat statsöverhu
vud, som för till förtryck och vanskötsel. Som sådan kontrasteras han mot

31")
Karl XI, som riktar sitt intresse i första hand mot landets inre upprustning. J

Hela ansvaret för Sveriges misär ligger emellertid ej hos Karl XII. Nyströms
åsikt, att de som gjorde honom till envåldshärskare vid 15 års ålder bar på
en stor skuld, återfinns i romanen, lagd i Mikael Loths mun. "I war själf en
med, när det gällde att utropa en femton års gosse till obegränsad envåldsre32)
gent öfver svenska väldet" (11:320),säger han anklagande till biskop Wallin.
översåtarna har således även i detta sammanhang demonstrerat sin inkompetens.
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Den nedvärdering, som tsar Peter blir föremål för, ligger i linje med Karl

XII-synen. Den ryske kejsaren är helt enkelt ingenting annat än en "redlös
drinkare", som stundom ingriper "med en lunig björns förvirrande ramtag un
der otåligt rytande efter framgångar" (111:224).
Slutligen noterar man, att Högberg tillskriver det svenska folklynnet en rad
drag, som står i "vredens" tjänst. Den från Montesquieu och göterna kända mot
sättningen mellan manlig nord och veklig söder appliceras på svenska förhål
landen: "Hvad vilja dessa illfänande apor och bockar här under en liten frist
från sina kval? Kanske de inbilla sig tämja nordens sträfva men stolta natur
under söderns lekande, flättjefulla behag I Här vore något att skratta åt eller
kanske gråta" (1:58). Då Norrland behandlas som rikets skräpvrå beror detta
innerst på ett svenskt lynnesdrag, som tar sig uttryck i ett överväldigande
intresse för storpolitik och en ständig nedvärdering av det egna landets prob
lem, och då i synnerhet de norrländska (se t ex 1:105)."^ På likartat sätt
undervärderas de egna begåvningarna. Med en omisskännlig provinsstolthet skri
ver Högberg: "Väldige, högt uppburne andens och lärdomens kämpar hade visst
utgått från Bottenlanden: Botniensis, Angermannus, Kenicius, Stigzelius och
många fler på -us, minst att glömma den öfverborne patriarken Ericus Benzelius" (1:9). Men deras öde var att de tvingades söka sig utanför sitt eget hem
stift för att finna en dräglig tillvaro, varefter medelmåttorna kunnat göra
34Ì
sig breda. J
Liksom forna tiders prästmän av någorlunda resning måste såväl Mäster-Sara
som Svarte-Mickel skaffa sig en tillflyktsort utanför Norrlands gränser, när
mare bestämt hos Björn Randulf på Junkersdals gård i Norge. Otvivelaktigt ger
Björns hustru Sigrid uttryck åt Högbergs egen åsikt, då hon säger: "Det har
varit och blifver de svenskes sed att så förtrampa alla sina bäste" (1:355).
Samma erfarenhet som Mäster-Sara och Svarte-Mickel gör Nils Vänglund vid sitt
besök i Stockholm.^ Detta nationallyte sammanhänger med svenskens överdrivna
vördnad för det utländska och förakt för det svenska, en sed "både hos förnä
ma herrar och klumpiga bonddrängar efter den första lilla beröringen med utländingen" (111:10)."^
Svensken anklagas också för bristande företagsamhet. Vid en köpslagan mellan
Asele-Pålle, Finn-Anton och Hergjus Valöen, som hålls om Gråe Jägarns silver
bälte, avgår Finn-Anton med segern. Högberg kommenterar:•"En norsk, en finne,
en lapp voro de, som täflade om detta fastebref till öfre norden. Och finnen
knep värdehandlingen genom seghet och slughet. Någon svensk var ej med i täf1ingen. Det folket är alltid borta, då framtidslyckan går som handelsvara"
(11:117). Avogheten, "det svenska kynnets infödde Molok" (11:345), anförs vi
dare som "vredens" hantlangare (se t ex 1:366), 111:323)."^ Uppenbart har Hög
berg i den förmenta inbördes avundsjukan sett

den mest negativa egenska

pen hos svensken och låter detta bl a reflekteras i behandlingen av Gråe Jä-

38Ì
^
garns gudsöner, som R.F. von Willebrand påpekat. } Det oblida öde, som blir
deras lott trots att de är högt kvalificerade både ur moralisk och samhällelig
synpunkt, har nämligen i stor utsträckning sin grund just i omgivningens avund
sjuka.^ Också svenskarnas oförmåga till enighet och samverkan liksom deras
lättrogenhet anförs som hinder för ett bättre samhällstillstånd. Då den sena
re övervunnits avlöses den av en lika negativ egenskap, nämligen misstron.
Det gick ej längre "såsom många gånger förr i tiden, att trygga den uppenbara
skändligheten genom lättrogenhetens enfald. Detta folklyte skulle ändtligen
ge rum åt sin motsatta ytterlighet, misstrogenhetens enfald /-/" (1:115), he
ter det i en författarkommentar till Karl XI:s räfst med prästerskapet.
Den djupa respekten för allt vad bördsadel heter, oavsett om det bakom titeln
döljer sig ett sinnets adelskap eller ej brännmärks (se t ex 11:291, 111:32).
Slutligen angrips en materialistisk naturuppfattning, som icke oväntat till
skrivs i första hand prästerskapet. Biskopens och biskopinnans naturbetraktel
se saknar varje djupdimension: "Den krassförnumstiga tids- och klassanda, som
i dess a två ögonpar sågo ut öfver landskapet, mätte det endast med matnyttans
mått till människans och djurens näring, ty hvad därutöfver kom i naturupp
skattning var en hednisk styggelse, som nämndes 'renaissance'" (1:71).
"Vreden" är således ett förtryck, som utövas av vad Högberg kallar "öfversåtarna". Dessa representeras främst av ståndsegoistiska präster och ämbetsmän.
Enligt författarens syn är det framför allt de lokala makthavarna som är under
såtarnas värsta belackare, stundom mot de högre styresmännens vilja och vet
skap. Därför faller några av excellenserna på Gävleborg som Johan Vattrang och
Alexander Stromberg utanför kritiken. Vidare framställs Karl XI odelat posi
tivt. Tom Karl XII får momentant ett försonande skimmer, nämligen i egen
skap av den som ger Svarte-Mickel hans vidsträckta befogenheter. Då Mathias
Steuchius avancerat till ärkebiskop upplevs även han som ett hot av det loka
la prästerskapet. Till kategorin "öfversåtar" hör vidare ett maktlystet kvin
nokollektiv och en omdömeslös krigarkung med dennes alla pålagor. Förtrycket
manifesteras dessutom i ett bristfälligt sörländskt intresse för norrlands
frågorna samt det svenska folklynnets alla lyten.
Därför är det befogat, då Högberg riktar ett angrepp mot Ludvig Nordströms tes,
att -"allt i Den stora vreden setts från bondesynpunkt", även an det är oklart
vad Nordström egentligen avsett härmed. Högberg kallar Nordströms åsikt för
ett misstag och fortsätter: "Bondesynpunkten har på långa vägar icke räckt
till för de saker, som förekomma i 'Vreden'. Där förekonmer inte så litet af
riksstyrelsens, rättskipningens, förvaltningens och den på tidens höjdpunkt
stående förnämligare prästerliga synpunkten i afseende på den riksens skräpvrå
Norrland /-/."Nordströms synsätt är, menar Högberg, en "rätt kritiklös och
slätstruken ung mans intyg, att man kan hafva ägnat sig åt litteratur och
vetenskapliga studier utan att hafva tagit något intryck däraf utöfver en
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begränsad allmogeståndpunkt". I överensstämmelse med Albert Engström är han

helt övertygad om att urmakaren känner sitt ur bättre "än alla förbitågande,
som flyktigt betraktat det i butiksfönstret".^

Högbergs perspektiv, då han skildrar den stora ofredens samhälle, är som fram
gått av vad som anförts ovan underklassens. Det råder heller ingen tvekan om
vilket läger som har författarens sympatier. Det är undersåtarna som han kän
ner sig solidarisk med. Högberg skall vid ett tillfälle apropå den stora ofre
dens år ha yttrat: "Jag vart så vred och det har aldrig gått ur mig vid tanken
på hur en hop uppblåsta ämbetsmän, högfärdiga och inbilska, kunnat utöva ett
sådant förtryck.På så gott som varje sida anar man att boken som R.F.von
Willebrand uttrycker det är diktad "under stor vrede".^ I sin artikel När
böcker bedömas. Något om kritiken af Den stora vreden hänvisar Högberg just
till detta von Willebrands omdöme med tillägget: "Detta senare vågar jag själf
tro."43'
Ständigt kontrasteras menige mans stumma elände mot översåtarnas cyniska utsugarmoral och andliga inkompetens. Genom en dylik teckning av det norrländska
samhället, konsekvent gjord över ett antitetiskt mönster, ansluter sig Högberg
till åttitalisternas samhällsskildring. Som Lundevall påpekat följer denna of
ta ett kontrastschema, där kampen står mellan den fattige och den rike, den
värnlöse och den starke. I denna kraftmätning tecknas precis som i Den stora
vreden de genom börd, rikedom och relationer gynnade som varje frihetssträ44Ì
vandes potentiella fiende. J Prästerskap och andra ämbetsmän framställs som
inhumana, dogmatiska, hjärtlösa och bakåtsträvande. Också liberaler och ra
dikaler gick som nämnts i frontställning mot dogmkristna präster och ämbetsmannaförtryck. Högbergs på ett medvetet sätt avidealiserande framställning av
prästerskap och andra makthavande låter sig inordnas i detta sammanhang och
står i överensstämmelse med hans under studentåren och senare redovisade pro
tester mot varje form av inskränkning i individens självbestämmanderätt och
samvetsfrihet.^
På likartat sätt rimmar teckningen av kvinnorna med Högbergs syn på den mot
slutet av 1800-talet aktuella emancipationsdebatten. Det författaren i likhet
med exempelvis Strindberg tog avstånd från i denna var som nämnts bl a kvinnans
förmenta strävan att göra sig överlägsen mannen. I Den stora vreden har han
tecknat vådan av en sådan utveckling. Framför allt får tant Steuchia personi
fiera Högbergs farhågor.^
Att kriget brännmärks som en ny "vrede" står i överensstämmelse med såväl det
senare 1800-talets allt mera aktiva fredssträvanden som Högbergs principiellt
fredsvänliga grundinställning. I sin Karl XII-syn ansluter sig författaren till
den kritik mot "hjältekungen", som riktades från kulturradikalt håll.^ Man
erinrar sig i sammanhanget diskussionen bland de norrländska studenterna i Upp
sala 1879, där man kunde enas om att Karl XII missbrukat sin ställning mer än
någon annan svensk kung. Ett vältaligt uttryck för avståndstagandet från den
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storpolitiska minneskulten var som nämnts Anton Nyströms Karl XII-bok. Svenska
folkets lidanden och uppoffringar i kontrast till Karl XII:s ansvarslösa utri
kespolitik går också som en röd tråd genom Axelsons dissertation.^ Man på
minner sig i sammanhanget även Snoilskys och A.U. Bååths syn på Karl XII. Båda
understryker

svenska folket vilja att trots allt sluta upp kring sin kung. För

samtliga nu nämnda, inklusive Högberg, torde A. Fryxells värderingar ha haft
betydelse.
I sin syn på det svenska folklynnet slutligen anknyter Högberg till spekulatio
ner i 1890-talets genom emigrationen och unionskrisen animerade folklynnesde
batt. Så söker Gustaf af Geijerstam i En Kulturbrist (1895) orsaken till klyf
tan mellan de intellektuellt bildade och de kroppsarbetande i de förras arro49Ì
gans och de senares misstrogenhet. J Heidenstam gick i Om svenskarnas lynne
(1896) till angrepp mot fantasilösheten och materialismen. I Karolinerna
(1897-1898) gisslas den svenska avundsjunkan. Hos Strindberg möter i exempel
vis Nationalitet och svenskhet (1884) liknande uppfattningar om svenskens avoghet mod de egna landsmännen, respekten för det utländska och bristen på företagsamehet.^ Att sekelslutets folklynnesdebatt var aktuell för Högberg do
kumenteras även i andra sammanhang än i Den stora vreden.^
Således har Högberg vid behandlingen av det givna historiska stoffet arbetat
fram en rad analogier med det självupplevda samhället, och hela hans uppfatt
ning av den historiska epoken har färgats av hans ställningstaganden till den
samtida idédebatten och socialproblematiken. Därför blir positionerna i Den
stora vredens samhälle desamma som i sågverksindustrins Norrland, såsom dessa
framställs i Nordisk Revy 1895. Där möter samma förtryck och motsättning mel
lan å ena sidan de besuttna, å andra de värnlösa. De förra representeras här
av plutokrater och fyrkvälde, dogmatiska statskyrkopräster i storindustrins
tjänst, omdömeslösa kvinnor och en sörländsk exploatering av Norrland. Samma
konstellation återfinner man i Från Norrlands sista halvsekel. Härtill kommer
i Den stora vreden liksom i den bild, som Högberg tecknat av det senare 1800talets norrländska samhälle, en rättslig demoralisering, ett folklynne, som
lämnar mycket övrigt att önska samt en andlig ofrihet. Den senare ses som en
konsekvens ej enbart av statskyrkokristendomen utan i lika stor utsträckning
av känsloberusade frikyrkopredikanter.^ I överensstämmelse med författarens
ovan redovisade övertygelse att förutsättningen för ett harmoniskt samhälle är
den förbättrade och fria människan läggs således ej enbart materiella utan i
lika hög grad moraliska aspekter på förtryckets orsaker. "Ett folks väl och
53Ì
ve beror i första hand på dess andliga beskaffenhet," försäkrar han. J
I detta sammanhang är ett tillrättaläggande på sin plats. Det har av Thorsten
Jonsson och andra hävdats, att Högbergs radikalism i Den stora vreden övergått
till en "misstrogen bondekonservatism" i Från Norrlands sista halvsekel.
Det verkliga förhållandet är emellertid, att Högberg intar saiima principiella
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ståndpunkt till industrialismens samhälle i Från Norrlands sista halvsekel
som i artikelserien i Nordisk Revy 1895, en ståndpunkt som också som nämnts
färgat skildringen av den Stora ofredens Norrland. Däremot har den opti
mistiska framtidstron i tidskriftsartiklarna och Den stora vreden fått läm
na plats för en pessimism i Från Norrlands sista halvsekel. Så sent som
1927 skriver Högberg om den norrländska industrins förtjänster. Den har
genom ojämförligt ökad "penningtillgång ryckt bonden ur bondebankirernas
eller ockrarböndernas obarmhärtiga järnklor", "påskyndat järnvägsförbindel
serna", "skapat flottleder". Dessutom är den en motvikt mot böndernas "gnetigt rävsynta uppfattning i lokala samhällsfrågor", idkar en "rationell
skogsvård" samt är slutligen också "bra skattebetalare".^-' Inte heller des
sa rader vittnar om någon ambition att generellt konservera och glorifiera
norrlandsbonden. Felsynen kan möjligen bottna i att Jonsson givit ordet ra
dikal en alltför snäv innebörd och satt likhetstecken mellan radikalism och
socialdemokrati, till vilken senare riktning Högberg aldrig anslutit sig.
Förutsättningen för den bild Högberg gjort sig av Den stora vredens samhälle
är tydligen uppfattningen, att det föreligger en parallell mellan olika epoker, också mellan den stora ofredens år och hans egen tid. Förutom av det
ovan sagda dokumenteras detta av ett par andra uttalanden. Belysande är en
kommentar till några excerpter ur Lidens kyrkohandlingar. Högberg skriver,
att de innehöll den "sedvanliga, genom tiderna gångna processen, slutande
med att bönderna äfven här väsentligen gingo tappt - de gingo i kompromiss
af fruktan för rättegångarnas stora kostnader /-/".^ I samband med frågan
huruvida "själfsvåldsbragderna under stora ofredens år varit möjliga" säger
han: "Jag tror, att de (dvs läsarna) kunna tyda förtidens tecken genom sam
tidens. Vi minnas en Vifstavarfsdirektör, som 'naturligtvis kände till lagen'
men lika naturligt satte sig öfver den."^ Författaren har på likartat sätt
förklarat sig oförmögen att se någon skillnad "mellan danska fogdar och våra
storpampar ur det socialistiska indianlägret".^
Det analoga betraktelsesättet liksom viljan att dra lärdom av historien kommer
klart till uttryck i ett av de många förarbetena till romanen: "Läsare! Prisa
icke den gamla tiden, men innan du också fäller dess dom, så känn dig själf
och din egen tid. Spörj noga om icke du själf med din omgifning underhåller
en fullt ut likartad och lika beklaglig uselhet med missbruk af det kristna
namnet. Hvartill skulle det tjäna att framgräfva gångna tiders undanstökade
jemmer och elände om icke för att genom jemförelse utröna öfver hvilken van
tro och ondska närmaste stycke af den rätta stråten måste banas fram sin gil
la gång. Kunde en sådan lärdom hemtas från häfdernas rostiga blodfläckar, då
hafva ändå icke fäderna lidit förgäfves under mörkrets betungade väldigheter."
Med utgångspunkt i ett sådant synsätt kan Högberg också påstå, att norrlands
frågan i alla tider innerst haft samma profil.^ Förtryck, splittring och and
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lig ofrihet blir därför för honom något tidlöst, och självfallet något som •
alltid är av ondo: "Förtryck är början till allt ont, det är helt enkelt un
dergång."^
Det är denna historiesyn i förening med en närmast lidelsefull vilja att häv
da Norrlands storhet även i gångna tider, som styrt författarens avvikelser
från det historiska materialet och hans tolkning och omtolkning av ett even
tuellt sägenstoff. Den oförsonliga motsättningen mellan översåtarnas asoci
ala egoism och självhärlighet och undersåtarnas berättigade krav blir därför
en väldig samhällskonflikt mellan byråkratiskt-andligt tvång och liberaltradikalt frihetskrav med ett norrländskt förtecken.^
b. Undersåtarna^ frigörelseförsök
Skildringen av det våld och den ofrihet, som undersåtarna i Den stora vreden
lider under, balanseras av anvisningar om hur detta kaotiska och orättfärdiga
samhällstillstånd skall förändras till ett harmoniskt och rättfärdigt. Den en
da lösningen på spänningsförhållandet mellan hög och låg tankes vara ett fol
kets gemensamma uppror mot sina förtryckare, varvid mönstret är det traditio
nella: hat, organisation, handling.Mauritz Edström har träffande betecknat
denna frigörelsekamp som en "symbolisk gestaltning av hur den norrländska all
mogen kämpar sig fri från kungarnas, de söderut sittande rådsherrarnas och
inte minst prästernas materiella och andliga förtryck".^ Frigörelsekampens
symboliska natur antyds också redan från början. Den tänkes nämligen innerst
initierad av ett övernaturligt väsen, Gråe Jägarn. Vidare understryks mycket
starkt de grundläggande ideologiska förutsättningarna för att den avsedda
förändringen av samhället skall uppnås. Dessa kan relateras till författarens
tidigare berörda anvisningar om vägen till ett förbättrat samhälle och är
följaktligen solidaritetsmoralens förverkligande samt nödvändigheten av kraft
fulla folkledare. Då de sistnämnda tillmäts ett avgörande inflytande kommer
skildringens huvudsakliga sociala idéinnehåll;att knytas till dessa ledarge
stalter och behandlas lämpligen i samband med dem. Enighetens stora och
grundläggande betydelse har emellertid konkretiserats redan i skildringen av
undersåtarna.

En landsmeninghetens första frontställning mot översåtarna kommer i samband
med Karl XI:s resa till Norrland 1694. Inslaget är helt fiktivt.^ Av en hän
delse tänkes kungen få kännedom om det förtryck, som vilar över undersåtarna(1:94f).
Genom Daniel Israelson framför sedan dessa sina klagomål ätmr dew otillfreds
ställande rättskipiningen och prästerskapets självsvåld (1:98 f). Visserligen
håller Karl XI räfst- och rättarting men utan någon varaktig förbättring som
följd.^ Orsaken härtill är dels att de som vågar göra sin röst hörd är få.
"Ja, sådana, om de ens finnas, lära nog vara så tunnsådda, att man godt
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kan lämna dem ur räkningen" (1:90), antar tant Steuchia om de upproriska.^
Dels står undersåtarna ej eniga bakom sin talesman. "Men det gjorde också in
tryck på bondekonungen, att bondehopen syntes stämd mot klaganden /-/" (1:98),
heter det. Solidaritetsmoralen är således ännu ej förverkligad, vilket krävs
för att en djupgående förändring skall åstadkommas.
Ännu ett försök görs att "få fram landsmeninghetens samfällda besvär till kungs"
(1:176), denna gång under Svarte-Mickels, Mäster-Saras och Svarte-Petters led
ning. Också denna sammansvärjning misslyckas, då endast en relativt liten grupp
tycks stå bakom den. Först därefter börjar en allmän folkopinion växa fram,
som blir grunden till en mäktig

resning i enighetens tecken.

Prästerskapet betecknar de uppstudsiga som "en gruflig hop antikrister" (1:209).
Störst bekymmer vållar de "gamla antikristerna". De har gjort trägna försök
att "indraga världslige armen till utomordentliga räfster öfver den orenlighet, som har hopats här, dvs öfver gamla vreden efter deras förstånd och me
ning" (1:212). Den andra stora gruppen av uppviglare kallas "nya antikrister".
"Det är sådana, som fara efter 'det nya evangelium'. De tro, att detta skall
hjälpa allt och inbilla sig, att ämbetet döljer det" (1:209). Trots stridighe
ter mellan dessa två fraktioner enas de genom sitt gemensamma hat mot översåtarna. Den kraft och den styrka som denna nya sammanhållning innebär formule
ras på följande sätt: "Innan ännu någon öfversåte sporde hvad som föregick
hos folket, voro de skilda trätobröderna i sorgens och förbittringens lågor
sammansmälta till en allt uppslukande storm af 'argare antikrister1 , behärska
de af en själ och samma tro. Deras själ var det oförsonligt uppsjudna hatet
till gamla vreden, hvars mål skulle vara satt i denna ogärning (dvs att MästerSara dödats). Deras tro var, att det nya evangelium nu skulle fram i dagens
ljus till trots för helvetets alla makter" (1:283).
För denna upprorsrörelse kan Högberg inte ha funnit stort stöd i det historiska
källmaterialet. Motivet med det "nya evangelium" bygger troligtvis på en folk
lig föreställning, att den fullständiga bibeln förutom de fem Moseböckerna även innehöll en sjätte och sjunde, vilka skulle vara av magiskt innehåll. Präs
terskapet troddes medvetet undanhålla allmogen dessa, och i de få kyrkor där
de kompletta biblarna antogs finnas var de ordentligt fastkedjade.^ Denna
folkliga föreställning har smälts samman med den oro och irritation som var
ett faktum under stora ofredens år. Främst torde Högberg referera till de
apokalyptiskt-kiliastiska åsikter om Karl XII, som Petter Schäffer i Abo
förkunnade. Schäffer var förkämpe för den radikala pietismen och ansågs i vis
sa kretsar vara en profet med osedvanliga gåvor. Han siade om det tusenåriga
rikets snara tillkomst, förutspådde Babels fall och tilltrodde sig förmågan
att kunna tyda tidens tecken. I Schäffers förkunnelse framställdes vidare
Karl XII som ett av Gud utvalt redskap för den kiliastiska förnyelsen. Bevis
ligen vann Schäffers

budskap

gensvar också i de mystiskt-separatistiska
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pietistkretsama i Sverige på 1700-talet.^
Att Högberg varit medveten om Petter Schäffers existens och verksamhet dokumen
teras av en av författaren gjord exceprt ur ett konsistorieprotokoll.^ I överensstämmelse med Schäffers förkunnelse är Den stora vredens undersåtar övertygade om det tusenåriga rikets snara ankomst. "Bispehöjden", dvs biskops
residenset i Härnösand, blir en symbol för översåtarnas ondska och förliknas
gång på gång vid ett Babelstorn, vilket torde vara en reflex av Schäffers pro
fetior. Slutligen har också den finländske "profetens" syn på Karl XII överta
gits av Högberg men som skall visas nedan applicerats på norrlandsfolkets spe
cielle befriare, Svarte-Mickel.
Emellertid kan man inte heller bortse från att det revolutionshot, som laddade
det senare 1800-talets samhällsdebatt, har färgat Högbergs teckning av det upp
rorsberedda folket. Man erinrar sig studentårens diskussioner om nihilismen och
Högbergs övertygelse om dess berättigande under särskilda omständigheter. Är
1889 inföll vidare 100-årsminnet av franska revolutionen. Studentföreningen
Verdandi firade detta med "en enkild fest" den 5 maj, varvid "revolutionens
universella betydelse" påpekades och "ett lefve för den harm och den hänförel
se, som för 100 år sedan gaf vår verldsdel en ny tingens ordning" utbringades.
Meningarna om nödvändigheten av en blodig revolution också i 1800-talets sam
hälle har emellertid varit delade. Hjalmar

Branting talade om "den stundande

sociala omhvälfning, som fordrades för att fullständiga 1789 års verk". V.
Starcke menade däremot, att man måste arbeta för"onödiggörandet af en dylik
701
omhvälfning". ' Mot bakgrund av Högbergs ofta redovisade uppfattning om sam
hällets förbättrande genom reformer, ej revolution, är det rimligt att anta
att han anslutit sig till den senare synpunkten. Också teckningen och utgången
av "antikristernas tåg" i Den stora vreden styrker denna förmodan. Att förfat
taren varit fascinerad av franska revolutionen dokumenteras även av att han som
711
1

ung gymnasist studerade Thiers framställning av 1789 ars händelser.

Visionen av ett enat folk i anlopp mot sina förtryckare gestaltas i antikrister
nas väldiga här på 3 000 man, som tågar mot Härnösand och Bispehöjden. "Tå
get, höljdt af dammets upphvirflande skapelser, som väckte tanken på en sväl
lande jätteorm, skred med hufvudet genom en granskogsdunge in öfver de två
broarna i sundet. Nu vid lag kunde de svettiga åskådarne på Bispehöjden se,
att hvarje man var rustad med spjut i handen, matsäck och bössa på ryggen. Äfvenså kunde de ängsligt lyssnande med kåre efter ryggen höra massans tramp och
gny likt dånet från en aflägsen fors, men alltjämt vräkte tillflödet fram från
det aflägsna skogsbrynet" (1:288). Inför denna syn grips kvinnor och män bland
översåtarna av fasa och förskräckelse. Biskop Wallin "härdade icke ut med själs
pinan. Han svimmade och måste bäras bort" (1:290). översåtarnas skräck tycks
i första hand betingas av ett dåligt samvetes alla plågor. Det är deras första
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möte med en väldig kraft, som de inte kommer att kunna nonchalera i fortsätt
ningen.
En och en har antikristerna tidigare inte varit så imponerande. Sammanslutna
och eniga under en medveten ledare får de en helt annan dimension: "Dessa
antikrister - ja, dem hade man dittills i sina tankar skådat en och en i sän
der, kringspridda en här, den andre där: Jon på svedjan, Ante vid tjärn, Lars
på hultet, Grels vid ån, Mates på skäret. Alla dessa kringspridda gråsparfvar
på hvar sin kvist hade varit idel små enheter utan summa. Mot sådana hade öfversåtarn kunnat i sin själfförblindelses spegel obehindrat skåda sig själf
ofelbar, förkrossande mäktig, stor och underbar, ett högre Guds beläte med
rätt att betrakta undersåtarn som ett slags husdjur. Men här fick man se, att
det kunde varda lasset af gråsparfven med, och ett rent förfärande lass af
mannaåldrars hopade oförrätter, ond trug och dolskhet. Det var detta lass, som
nu vältrade fram synbarligen för att som myror på marken krossa de nu så små,
de förr så store" (1:289)

Denna nya och oväntade sammanhållning understry

ker det hotfulla i situationen.
Visserligen har Högberg för antikristernas tåg mot Bispehöjden sin vana trogen
anfört ett stöd, som för övrigt är ett belysande exempel på hans säregna his
toricitet. I det tidigare citerade anförandet om de svärmiska rörelserna i Norr
land heter det nämligen: "Men vid dylika tillfällen (dvs i tider av oro och miss
nöje) hade det icke varit ovanligt, att allmogen och borgerskapet infann sig i
stora deputationer för att låta höra sina bekymmer och önskemål." Synpunkten återfinns i landshövding Alexander Strombergs hånfulla ord: "Darren ej nu så
hårdt i edra pantalonger, redelige herrar och meninge män! Det är ingenting
nytt påkommet, utan en åldrig sedvana, att allmoge i stora skaror uppvaktar
landtdagen med sina önskemål och besvär: (1:292). Det ligger emellertid nära
till hands att tro att Högber^framställning även färgats av hans upplevelse
av de strejker, som ägde rum i hans hembygd under 1800-talets tre sista de
cennier. En speciellt påtaglig realitet för författaren hade såväl Sundsvalls
strejken 1879 som de arbetsinställelser, som iscensattes vid flera av sunds73)
vallsortens sågverk under 1890-talet. J På 1930 talet kombinerar Högberg
just dessa händelser med antikristernas tåg till Bispehöjden.^
Att arbetaraktionerna under 1800-talets senare del ej lämnat honom oberörd,
dokumenteras av hans syn på strejken i allmänhet samt den tillfredsställelse
med vilken han i ett brev till Erik Thyselius noterade norrlandsarbetarens
75)
gryende insikt om samarbetets och sammanslutningens betydelse. } Då Högberg
valt att låta undersåtarnas oro, irritation och orättfärdiga behandling kom
ma till utlopp i detta väldiga masståg ligger här bakom säkerligen viljan att
demonstrera hur enighet och samarbete förmår att ge ett helt annat eftertryck
åt ett krav än den individuella oppositionen. Antikristernas tåg till Bispe
höjden blir med andra ord den i Högbergs ögon ideala demonstrationen för en
rättvis fordran, vilken han vill ställa upp som mönster. Därför kan teckningen
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av den imponerande folkhären ses som ett indirekt inlägg i sekelskiftets sam
hällsdebatt.^
Det undersåtarna kräver är endast en sak, nämligen rättvisa. För att ge större
eftertryck häråt kommer de beväpnade. Vid sammansvärjningen 1699 hade de upp
roriska behandlats som ogärningsmän: "Nu ha vi, en för'alla och alla för en,
gått i god för hvarandra, att slikt ej skall vederfaras någon, för det han
kräfver sin rätt som människa och kristen. Därför, men icke heller för något
annat, togo vi bössan och spjutet" (1:293). Det är möjligen en återklag av
harpolekarens förhoppning i Vapensmeden:" /-/ Jag önskar, att varje man hade
va p e n a t t v ärj a s ig med , t y vapenlös r ä t t vard er städ se f ö r t r a m p a d . V i 
dare betonar Högberg med eftertyck den disciplin som antikristerna iakttar
(se t ex 1:290). Detta tyder på att den revolutionära vägen avvisas. I stäl
let är det fråga om en imposant styrkedemonstration, ledd av en kraftfull och
klok ledare, nämligen Svarte-Petter. Det rättmätiga i antikristernas aktion
kan inte heller ifrågasättas. Dignande under förtryck, förföljelse och orätt
visor från statens och kyrkans sida är detta sista utvägen. Svarte-Petter för
klarar: "Vådan och ansvaret att utkräfva rättvisan och gudsordet kan icke va
ra större än att sakna bägge" (1:293). Detta torde vara en reflex av Högbergs
och om man så vill J.S. Mills och Anton Nyströms åsikt, att en rättmätig strejk
är en befogad strejk.
Också i excellensen Alexander Strombergs sätt att bemöta antikristerna kan man
ana en anvisning om det i Högbergs ögon ideala förhållandet mellan hög och låg,
arbetare och arbetsgivare. På ett beslutsamt och kraftfullt sätt uppträder Ström
berg inför de norrländska undersåtarna. Då han inser att de ställer ett rättmä
tigt krav får de också ett rättmätigt bemötande. Landshövdingen tillägger:
"Det är icke häller rysshedningar, hundturkar och morianer som komma, utan
medborgersmän. Visst kunna ju äfven de svenske i lättja och flättja urarta
till ett skändligt pack, men där det ändtligen gällde något, fick man fåfängt
söka ett vettugare folk på hela jordens rund" (1:292). Därför kan Högberg,
även om han som påpekats i viss mån reserverade sig mot storstrejken 1909, ap
ropå denna tillåta sig att citera dessa excellensen Strombergs ord. I ett
föredrag heter det nämligen: "Då vi se demonstrationstågen med de röda fanorna
i spetsen ha vi anledning minnas den gammalsvenske landsherrens ord för mer
70")
än 200 år sedan," varefter citatet ovan ur Den stora vreden följer. }
Det är slutligen frestande att jämföra Alexander Strombergs sätt att agera
och Curry Treffenbergs uppträdande i samband med Sundsvallsstrejken 1879.
Enligt Högberg betingades arbetsinställelsen i Sundsvall av att arbetsgivarna
sänkt lönerna "till en 'svältgräns', som för alla arbetare innebar umbäranden

79)

och knappast möjliggjorde någon avbetalning å vintermånadernas skuldsättning".
Han är inte heller helt okritisk mot industrimagnaternas uppträdande i detta
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sammanhang: "Och vad som gjorde ställningen både genomkomisk och genomtragisk
var, att detta kort förut så rusigt millionrullande Norrland nu i bakruset var
så långt på upphällningen, att det ur alla sina fickor ej kunde leta fram den
småslant, som det omsider fallit arbetarn in att pressa fram till sin nödtorft
av de rullande millionerna."^ Treffenberg blev emellertid, menar Högberg,
medveten om det katastrofala i situationen, hotet mot såväl arbetaren som ar
betsgivaren: "Â ena sidan 'hungerpiskan över arbetsklassens rygg', å den and
ra 'mördarkniven mot industriens hals' /-/".^ Strejken var därmed något yt
terst negativt för båda inblandade parter. Detta var enligt Högberg skälet till
att Treffenberg tillkallade militär handräckning och med denna bakom sig möt82>
}

te arbetarnas "sjudande sträjkhärar", som det heter i Nordisk Revy 1895.

Gemensamt för både Alexander Stromberg och Curry Treffenberg är således be
slutsamheten och initiativkraften i en kritisk situation, förmågan till över
blick och insikten om att alla samhällsklasser, översåtar - undersåtar såväl
som arbetare - arbetsgivare, måste samarbeta, ej bekriga varandra, till det
helas fromma.^ Högbergs bedömning av Sundsvallsstrejken färgas således av
hans tendens att ständigt ha det totala samhällets bästa som riktmärke. Det
ta torde också vara det enda skälet till att han tagit ställning för Treffenberg och hans handlingssätt 1879.
Någon verklig seger i kampen mot översåtarna innebär dock inte heller tåget
mot Bispehöjden.Den egentliga framgången var, att undersåtarna erfarit "att
deras samfällda röst icke längre kunde föraktas" (1:305). Detta är dock en
mycket väsentlig erfarenhet, då enigheten och samarbetet som nämnts är en
av förutsättningarna för att frigörelsekampen skall kunna föras till en defi
nitiv framgång. Tidens tecken i Den stora vreden blir i fortsättningen som
Georg Wallin uttrycker det, "att lika fåglar slå sig samman till ömsesidigt
värn i nöden" (11:179):
c. Folkledarna
Det har i det föregående påpekats, att folkledarna i Den stora vreden spelar
en central och avgörande roll i de norrländska undersåtarnas frigörelsekamp.
Först genom deras resoluta ingripande är det möjligt att föra konflikten mel
lan översåtar och undersåtar till en positiv utgång för de senare. Den teore
tiska underbyggnaden för den betydelse, som folkledarna tillmäts, och delvis
även för de ideal, som dessa får inkarnera, har Högberg låtit Gråe Jägarn och
Ol-Evert göra sig till tolk för. Innan folkledarna och deras insatser kan dis
kuteras måste därför först dessa gestalters symboliska funktion i någon mån
klarläggas.
Gråe Jägarn och Ol-Evert. Det allt överskuggande väsendet i skildringen är Gråe
Jägarn. Genom denna gestalt har Högberg skapat en symbol av grundläggande etisk
betydelse, som visar att figuren har ett syfte utöver det att intensifiera tids
illusionen. Redan på ett tidigt stadium i skildringen görs Gråe Jägarns position
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klar. Det sker genom att den fattige och utstötte Mickel Ingevaldsson i sin
nöd får besök och hjälp av Gråe Jägarn (1:41 ff). Han ställs således på un
dersåtarnas sida. Visionärt kommer detta till uttryck, då han närmar sig Här
nösand i spetsen för de 12 000 tiggarnas tåg: "Strykar och skälmar, skojare,
lösingar, illdådare, spillingar, häxor och slinkor och vredens barn. Tjufvar
ärom vi alle" (11:376). Som Gunnar Qvarnström påpekat görs Gråe Jägarn på
detta sätt till en "idealiserad skyddspatron" för alla dem som är utsatta för
våld och förtryck.Som de förtrycktas man blir han i översåtarnas ögon identisk med det onda (11:259).®^ För undersåtarna är han å andra sidan "rättskaf
faren

genom alla tider, människobarnens rättledare" (11:72, se även 1:122).

På ett manuskript till romanen har Högberg vidare gjort följande kommentar:
"På detta vis framstår Björn-Sigge såsom hämnare och upprätthållare af den mo
raliska rättsordningen. Mångfaldiga berättelser af liknande slag finnas och
alla gå derpå ut att den orättfärdige får äta upp sin egen ondskas afföda.
D e t ligger et t slä gt tyc ke a f orientalisk v is h e t i ha n s t i l l v ä g a g å e n d e . M a n
får vidare veta, att Gråe Jägarn är uråldrig, "årskamraten med de gråa bergen"
(1:28). Således antyds, att gestalten samtidigt med att han är norrlandsfol
kets skyddsande, tänkes vara en symbol för en i mänskligheten i alla tider in
neboende rättviseidé, vilket ger honom ytterligare en dimension.
I samband med några reflektioner om teosoferna har Högberg i en dagboksanteck
ning förklarat sig övertygad om existensen av en "gudomlig rättvisa", dock
med en något oklar religiös konnotation.^-' Att människorna skulle låta sig
nöjas därmed avvisas å andra sidan på det bestämdaste. Ironiskt konstateras,
att en gudomlig rättvisa, "som skipas ögonblickligen efter motbok" har till
följd att ingen har skäl att klaga, att allting är bra som det är. "Då Gud
fader själf skipar sådan rättvisa, att ingenting återstår oräknadt, så är
också allt jäktande efter lagar och samhällens förbättringar ett gudlöst och
onödigt nonsens, all orättvisa är rättvis, all synd mot nästan en gudomlig nöd
vändighet o.s.v.".®^ För Högberg tycks övertygelsen om en "gudomlig rätt
visa" i motsats till teosoferna i stället ha fört till ett socialt engage
mang, som strävar efter att utplåna det orättfärdiga i den mänskliga sam
varon och därigenom förbättra samhället. Gråe Jägarns gudsöner personifierar
detta ideal av en socialaktiv hållning.
Att rättvisetanken är central hos Högberg dokumenteras av att den återkommer
89Ì
i såväl Från Norrlands sista halvsekel som i Under "Jesu börders" spira. }
Till detta knyter författaren an den traditionella föreställningen att olyc
kan, den hårda prövningen, väcker människan eller folket till besinning och
handling.^ Gråe Jägarn sägs nämligen vara underkastad en grym lag: "I
hårdaste pröfvotider var han som fågeln fri, men dessemellan satt hans själ
inspärrad i ett stenbeläte på en klippa under molnen långt mot hafvet" (1:132).

107

Det finns en antydan om att Högberg tänkt sig rättvisemedvetandet förmedlat
till människorna genom samvetets röst. I det förarbete till Den stora vreden,
som publicerades i Svea 1890, skriver han i en författarkommentar till Mates'
möte med Gråe Jägarn (motsvarar I :26 ff): "De som icke hafva trott på BjörnSigg hafva menat, att fader Mats den gången samtalade med sitt eget samvete.
Häraf skulle framgå den lärdomen att det är godt att gå till sig själf, om olag uppstår i kvarnar eller andra hjulverk eller kanske äfven andra inrätt
ningar, som grunda sig på vida mer invecklade ting.^ Utan att det görs en
direkt sammankoppling med Gråe Jägarn hänvisas också i slutversionen just
till samvetet och hur detta får människan till insikt om vad som är etiskt
rätt, respektive fel. Att Rike-Mates ger tillbaka torpet till Mickel Ingevaldsson beror på att det som kronolänsmannen uttrycker det "trängde mig på samvetskänseln" (1:121). Då Grelsmännen lämnar kvar gossen hos den döda kvinnan
i stugan vid Holskvarnen "slog dem samvetet för deras obarmhärtighet" (1:317),
och de går tillbaka för att hämta barnet. Andreas Asps omvändelse tillskrivs
"det vaknande samvetets gissel" (111:293). Det talas om "Onda samvetens oro"
(1:217), "samvetets vaknade ruelse" (1:291), "mot samvetslagen" (11:5), "en
rätt samvetsväg" (11:235). Samvets-begreppet är således centralt i Den stora
vreden och reflekterar naturligtvis till en del den gängse kristna föreställ
ningen om "samvetets röst". Tanken på samvetet som väckare av en social an
svarsmedvetenhet kan Högberg emellertid även ha mött i annat sammanhang. Han
kan ha stött på den hos såväl Viktor Rydberg^ som hos den av 1880-talets
studenter med intresse läste Max Nordau. I Konventionella nutidslögner heter
det exempelvis: "Kategoriskt imperativ, samvete, offentlig mening äro alltså
väsentligen detsamma: former hvarunder slägtets solidaritet tränger till in931
dividens medvetande." J
Genom Gråe Jägarns gestalt ger Högberg en anvisning om att han ansluter sig
till ett etiskt system, som hävdar rättvisekravets och samvetets betydelse.
Detta i sin tur kan stå i korrespondens med författarens ovan berörda avvisan
de av en materialistisk verklighetsuppfattning, och man erinrar sig hans skep
sis mot den tvärsäkerhet, med vilken materialisterna sades försvara sin verk
lighetssyn.^ Att Högberg faktiskt förutsatt en metafysisk verklighet styrks
i viss mån även av en dagboksanteckning, som dock tyvärr är mycket kortfattad.
Av denna framgår emellertid, att han studerat Immanuel Kant och anslutit sig
till dennes begrepp "ett ting i sig". Den 23 januari 1903 noterar han nämligen,
att han haft "en skarp diskurs om das Ding an sich" med en tidningskollega.
Högberg tillägger: "Han förnekade vår visshet om dess tillvaro, jag höll styft
på den. Han tycktes tro, att jag var en affälling, en teleologiskt och teolo
giskt bortdrunknande varelse, förebrådde mig F.M.O. osv."^ Das Ding an sich
är ju en term, som Kant behöver för sitt kunskapsteoretiska resonemang, vari
genom han markerar att det för människan vetbara inte sammanfaller med det va
rande över huvud taget. Etiskt är Kant övertygad om en högsta princip som kon
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trollerar alla moralomdömen, en över tid och rum upphöjd moralisk världsord-ning, förankrad i ett högsta gudomligt förnuft. Även om människan ej kan ve
ta något om den översinnliga världen, så är tron på dess tillvaro ett praktiskt
postulat för hennes handlingar. Då det existerar en viss om än obetydlig parallellism mellan Kants kunskapsteori och etik, är det möjligt att anta att Hög
berg inte heller stått främmande för den senare, i synnerhet som han så "styft"
tycks ha anslutit sig till den tyske filosofens kunskapsteori.
Det är därför inte helt uteslutet atttolka Gråe Jägarns gestalt inte blott som
en symbol för vad som något oklart betecknats "gudomlig rättivsa" och samvetet
som väckare till social ansvarsmedvetenhet utan också som en sinnebild

för en

moralisk rättsprincip, som ligger utanför den gripbara fenomenvärlden. Mera
direkt än i Den stora vreden tycks detta framgå i Från Norrlands sista halv
sekel, där Gråe Jägarn återkommer. Vid ett samtal mellan en bonde och Gråe Jä
garn säger den senare nämligen: "Människan, som är invävd i en ständigt skif
tande skuggvärld, mera lös och ovaraktig än drömmen, försöker inbilla sig att
961
detta är det fastaste, vill ej längre veta av oss och verklighetens värld." '
Trots att det ligger åtskilliga år emellan kan detta citat vara en direkt upp
följning av Högbergs tankar, då han var sysselsatt med arbetet på sin historiska
roman.
Författaren kan emellertid inte beskyllas för att vara entydig, och Gråe Jägarn
har samtidigt med den nu diskuterade symboliska laddningen gjorts till en re
presentant för den andliga sidovärld, som så intensivt sysselsatte hans fanta
si, och som han inte såg sig förmögen att avfärda: "Du vise läsare, som vet allt
mellan himmel och jord men i grunden ej begriper en dag af din egen tid, sök
först att lefva ensling i skötet av en vild, otämd natur, innan du ger dig att
döma gångna tider. Då skall du till sist erfara nya arter af en slumrande för
nimmelse, som du helt frankt hänvisat till sagans rike. Själen, tror jag, hade
hos den äldre människan flera fönster ut mot en skum, fasofull, obegriplig
värld af mäktiga sidosläktingar till människan. Glasen gåfvo vrånga bilder el
ler sanna bilder, men hvad som tedde sig kunde tidens gäster, då som nu, ej
komma ifrån." (111:436 f).^
Rättvisekravet och den inre röstens betydelse i den mänskliga samvaron komplet
teras av kärleksbudskapet. Också det läggs i en övernaturlig gestalts mun, näm
ligen den uråldrige siaren 01-Everts, som kan sägas vara en parallellfigur till
Gråe Jägarn: "Han var till sist jämbördig med fornsagans höga jättevålnad Gråe
Jägarn" (111:366).
Ol-Evert får förkunna en av Den stora vredens grundläggande etiska principer,
vilket lyfter honom ur det historiska sammanhanget. Vid ett samtal med Karl XI
nämner siaren bl a sin kamp mot birkarlarna och deras förtryck av samerna un981
der Karl IX:s regeringstid. J På konungens fråga, huruvida Ol-Evert lyckades
kuva de fruktade birkarlarnas välde, svarar denne: "Ja, med spö och galge och
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stegel och kåk och strömmar af blod, med list och skarpa rådslag, med allting
utom den kärlek, som kan öfvervinna världen. Hvarför vandrar jag så? Därför att
jag ej finner frid på jorden. Jag får lefva släkte in och släkte ut för att se
min dårskap. Med svärd öfvervinnes icke vrede; gadden i birkarlaväldet nåddes
ej af oss, utan sitter kvar ännu" (1:107 f). Något längre fram betonas ånyo:
"En stor afvoghet öfvervinnes endast af en stor kärlek, när den rätte kommer"
(1:108).
Ol-Everts inomvärldsliga broderskapslära innebär således, att våldsmentalite
ten måste ersättas av en kärleksprincip för att undanröja förtrycket och ofriheten och förverkliga ett bättre samhälle. Det är en solidaritetsmoral, som
har sin förutsättning i en radikal förändring av människans sinnelag. Den alt-
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ruistiska känslan, av Ludvig Nordström betecknad som "kärleken och tjänandet",
måste upphöjas till främsta moralkodex. Ol-Evert själv konkretiserar genom si
na ständiga försök att hjälpa sina medmänniskor denna handlingsprincip. Det
är så författaren tolkat de eventuella sägentraditionerna om hans medmänsk
liga verksamhet: "När sådant var händelsen, så kunde också någon klokare man

förmoda, att den järnlag, hvarunder den frejdade vandringsmannen syntes bunden,
hade sin rot i trängande själsbehof att vara allas tjänare.""^-'
För Ol-Evert ligger samhällsideologins kärnpunkt i det enkla visdomsordet, att
"alle skulle hjälpa alla genom en, men icke en bjudande herre, utan allas tjä
nare" (111:361). Detta är en social-utopisk samhällssyn av 1880-talsmärke
med kristet förtecken, som lagts i den gamle spåmannens mun."'"^-' Säkerligen
finns det en förbindelse häremellan och den unge studenten Högbergs syn på
kristendomen som "en i grunden mycket demokratisk och röd religion".
Ol-Evert får också inkarnera människans möjlighet att nå kontakt med en över
sinnlig värld och det heter vid ett tillfälle om honom: "Hans ögon, som ännu
gåfvo honom världens ljus, men återstrålade ett sällsamt sken från högre värld,
de skärptes" (1:136 f). Liksom samvetet är en sambandspunkt med en utomsinnlig tillvaro, är inlevelse i naturen en annan. För att belysa Högbergs antimaterialistiska naturuppfattning skall här först några rader ur ett redan ci
terat föredrag anföras.Författaren säger: "Klippor, jordmassor, haf, luft
lager, allt hvad vi se, vi må nu kalla det lefvande eller dödt, är att betrak
ta såsom ett med inneboende lif och anda begåfvat väsen med oberäkneligt många
utvecklingsmöjligheter. Redan den äldsta uppfattningen af skapelsen hade allt
så klart för sig att naturen är begåfvad med en inneboende möjlighet till ut
veckling af lif, att naturen är af sin allra första och ursprungliga daning en
i sitt innersta väsen lefvande organism, alltså icke en död mekanism, intet
urverk." Inspiration till den natursyn, som citatet ovan ger uttryck för, kan
Högberg som nämnts ha funnit hos Camille Flammarion men även på närmre håll
hos exempelvis Viktor Rydberg.I linje härmed tillskrivs naturen i Den
stora vreden en medkänslans solidaritet med den under förtrycket tyngda be
folkningen. Människan och naturen tycks dela samma öde. Vidare får människan

kunskap och upplysning om tillvarons väsen och mening genom att avlyssna na
turens röst. Då Karl XI finner det underligt, att han får råd i viktiga stats
angelägenheter i de djupa norrlandsskogarna, replikerar 01-Evert: "Underligare
är att rådet höres i skogens suck, då den dragés som hårdast" (1:106). Den åld
rige spåmannens natursyn kommer så att ställas i skarp kontrast till prästerska
pets materialistiska verklighetsuppfattning. Han säger föraktfullt: "Hvad
varslar kammargutten inom väggarne utan ly till skogar, berg och strömmar
och Herrans vindar genom världen" (111:357)."^^ Naturligtvis har Ol-Everts
övertygelse även passat väl in i den aktuella tiden, där kontakten människa-natur var en påtaglig realitet.
Utan att göra sig skyldig till en övertolkning vågar man påståendet, att OlEverts gestalt även från en annan synpunkt konkretiserar en antimaterialistisk verklighetssyn. Som visats tidigare sökte Högberg en vetenskaplig förkla
ring till spiritismen i en andlig organismtanke. För 01-Evert är denna en rea
litet, tidens gränser är utsuddade och han lever i ett ständigt nu. Han har
livliga förbindelser med det förflutna och kan förutspå vad som kommer att hän
da. Samtidigt som Högberg här är trogen den folkliga föreställningen om sia
rens förmåga, låter han 01-Evert inkarnera en simultanupplevelse av det för
flutna, det närvarande och det tillkommande, ett väldigt samband mellan ge
nerationerna, ett medvetande om människosläktet som en andlig lekamen. OlEverts insikt härom tycks vara den innersta förutsättningen för hans kärleks
budskap, och han skulle kunna ha gjort Högbergs ord till sina: "Vid sådant för
hållande blir människokärlek en välförstådd nödvändighet, icke längre en i fjerran sväfvande obegripen skyldighet.""^^
Även om det är ytterst vanskligt att precisera en författares filosofiska
ståndpunkt i ett skönlitterärt verk torde man dock kunna hävda, att i Den sto
ra vreden den idémässiga förutsättningen för undersåtarnas frigörelsekamp har
knutits till Gråe Jägarns och Ol-Everts gestalter. De inkarnerar övertygel
sen om existensen av en absolut rättvisa och nödvändigheten av att broderskaps
tanken förverkligas. Genom den inre rösten, samvetet, och inlevelsen i naturen
får människan kunskap om en utomsinnlig verklighet. Det är en idealism av Vik
tor Rydbergsk typ. Lika lite som hos denne leder denna övertygelse hos Högberg
till ett världsfrånvänt navelskådande och accepterande av status quo. Tvärtom
gör det individen medveten om sin egentliga uppgift. Denna är att i den otillräckliga och subjektiva sinnevärlden söka förverkliga rättvisekravet och
kärlekstanken. Symbolen för denna medvetenhet är Gråe Jägarns fadderskap, som
predestinerar till en altruistisk och samhällstillvänd livshållning. Därför in
tar Gråe Jägarns gudsöner den centrala platsen i undersåtarnas frigörelsekamp.

Svarte-Mickel. Huvudgestalten bland Gråe Jägarns gudsöner är Svarte-Micke1, som
samtidigt som han är den typiskt ädle romanhjälten blir bärare av det mesta av
skildringens samhällspolitiska idéinnehåll. Det ursprungliga uppslaget till hu
vudfiguren har Högberg enligt egen utsago hämtat från en sägen från Nora socken
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i Ångermanland."^'' Det sägen- och folksagomässigt fantastiska inslaget i Svarte-Mickels gestalt är också påfallande. Detta gäller i synnerhet för den lev
nadsbana, som han tänkes beskriva: den fattige och föraktade ynglingen ger sig
ut på äventyr, återvänder som hjälte och får slutligen sin prinsessa.
All denna fantastik till trots strävar Högberg sin vana trogen att ge sin
huvudperson ett sken av historisk autenticitet. Vid sin återkomst till hembyg
den har Svarte-Mickel adlats och kallar sig Johan Bogislav Mikael Loth-Örnsköld.
Genom namnet vill författaren knyta honom samman med den historiske Johan Löth,*^
livdrabant hos Karl XII och adlad Löth-örnsköld.^^ Högbergs hjälte gifter sig
med Sara Cornelia Helena Bång, och de får en son som döps till Pehr Abraham
Mikael. Detta stärker ytterligare förbindelselänkarna med Johan Löth. Dennes
hustru hette nämligen SaraHelena och sonen Pehr Abraham, vilken 1763 blev lands
hövding över Jämtland, Medelpad och Ångermanland.^®-' Bevisligen har den histo
riske Johan Löth haft ett visst inflytande på de norrländska förhållandena, dock
först vid slutet av stora ofreden. Några notiser i av Högberg excerperade dom
kapitelprotokoll tyder på detta liksom på en viss meningsskiljaktighet mellan
Johan Löth ochprästerständet.^^Härifrån och till Svarte-Mickels enastående
omdaning av det norrländska samhället är avståndet emellertid milsvitt.
För vissa drag i Svarte-Mickels porträtt torde Högberg ha haft landshövding örn
sköld och dennes kraftfulla insatser i det norrländska samhället i tankarna.
I likhet med de n senfödde landshövdingen är Svarte-Mickel framför allt en prak
tiker, en man med vilja och förmåga att engagera sig även för den minste i sam
hället och med målsättningen att göra Norrland rikt och fruktbart genom inre
upprustning. Bådas öde var att mötas av misstro och avundsjunka.1*^
Dessa disparata uppslag har gjutits samman med kulturradikala idealbildningar,
vilket gör Svarte-Mickel till en folkledare av imponerande resning. Det som i
första hand disponerar honom till en framstående ledargestalt är hans moralis
ka kvalifikationer. Genom Gråe Jägarns fadderskap är han höjd över genomsnit
tet och besjälad av såväl rättfärdighetspatos som solidaritetsmoral. Han är
således en undantagsmänniska i den miljö han tänkes agera i, förpliktad till
en kamp för de värnlösas sak.
Redan hans yttre apparition antyder att han skiljer sig från sin omgivning.
Det betonas vid flera tillfällen att han är "sällsamt mörk", en egenskap som
han för övrigt har gemensam med två andra av Gråe Jägarns gudsöner, nämligen
Svarte-Petter och Laurentius Springer. Genom namnet, Mickel eller Mikael, förs
tanken till Gamla Testamentets Mikael i Daniels bok, kallad att föra släktet
framåt. Svarte-Mickel benämns även "löftessven" och "söndagsbarn", vilket är
ytterligare ägnat att framhäva hans undantagsställning. Att kallets väg är li
dandets väg betonas genom hans plågsamma barn- och ungdomsår (se 1:126 ff),
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som har drag av en katharsis-process. I likhet med 01-Evert är han utrustad
med förmågan att avlyssna naturens röst: "Men i samma mån som människornas värld
blef gossen kall och sluten, så öppnades för honom som äkta gråmansbarn en
annan, högre värld i tingens väsen" (1:127 f). Vad tingsgårdstippen gol hörde
alla, "men Svarte-Mickel hörde äfven annan låt: så mången klagosuck från plund
rad tjäreskog och kala berg, från ängar, sugna under al och ene, hvita lafvar,
kattefötter, hästehof samt bittra 'tvåbladsklöfyern' först och sist" (1:129).
Vid ett annat tillfälle sägs han "bortförd från jordekretsen till en högre
värld af ovanskligare byggnadsämnen" (111:86).
Som undantagsmänniska är han ofri. Gråe Jägarns gudson tillhörde "ju icke sig
själf, hade ju sin särskilda väg utstakad som gråmanssven" (11:366). Den obön
hörliga kallelsetroheten och beredskapen att offra det själviska lyckokravet
understryks mycket starkt. I likhet med Ibsens Brand ser han ut över sin barn
doms nejd och längtar därifrån: "Och gossen ville bort från denna plågonejd
till sina likar, söndagsbarnen, de som sågo likt med honom. Säkert funnos de
i dessa ljufva trakter, mot den yttre randen" (1:130). Men han finner ingen ro,
förrän han återvänt till sitt hemland för att där uppfylla den honom ålagda
plikten: "Sköna framtidsvärld, som han aldrig skådat i någon jämliknelse bland
tre världsdelar, men efterlängtat från Kristi graf och Asiens benströdda stäpp
länder, från det heliga Kreml, det stolta Genua, det brännheta Sahara" (111:86).
Då kvinnan i Lisas skepnad frestar honom att svika sin uppgift, replikerar han:
"Människan har sitt föresatta öfver sig, den ene likaväl som den andre" (1:164).
På grund av sin plikt att tjäna samhällets sak avstår Svarte-Mickel också för
en tid från sin själs älskade, Mäster-Sara.
Svarte-Mickel får genom sin skuldlöshet, pliktmedvetenhet och offerberedskap
drag av en idealmänniska, som närmar honom till Messias-gestalten. Så heter det
vid ett tillfälle: "Själf fick han inga skulder hafva, endast öfverskott för
andra och genom pliktekvalens trånga port hade han att gå mot okändt framtids
mål i fjärran" (111:91). Det förekommer också en rad andra anspelningar, ägna
de att understryka det messianska draget. Då 01-Evert förutspått hans framtid,
säger kyrktjuven Jan, som kan översättas till missgärningsmannen på Golgata,
till honom: "Tänk på mig, o herre, när du kommer i ditt rike!" Svarte-Mickel
svarar: "Kom till mig, du Jan, då detta sker" (1:138). Av Göran Wallin beteck
nas han som "antikristernas hopp, deras centrum, deras Messias" (1:214). Det
silverlod, som riktas mot honom, bär till yttermera visso initialerna J.H.S.,
dvs Iesus hominum salvator (se även 111:46).
Högberg har således i Svarte-Mickels gestalt velat teckna den enstaka idealis
ten som är beredd att offra den individuella lyckan för samhällets och medmän
niskornas sak. Härigenom anknyter författaren till en linje från romantiken.
Till försakelsekravet och altruismen finns emellertid paralleller även i 1880talets tankegods. Så hävdar exempelvis Max Nordau apropå solidaritetsmoralens
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nödvändighet: "Utvalda människor ha i alla tider haft den utomordentligt
klar för sig och utan tvekan gjort sig till blodsvittnen för människoslägtets
framtida väl."^^ Mycket starkt underströks reformatorskallet och världsförbättraransvaret genom den norska litteraturens försakelsekrav.
Hos åtti1171
talisterna är kallelsetanken enligt K.-E. Lundevall bärande. ' I den ny
strömska och millska samhällsideologin återfinns som nämnts ett likartat häv
dande av individens plikt att underordna sin verksamhet under samhället. De
ryska nihilisternas exempel måste också beaktas. Detta senare blir desto mer
aktuellt, då Svarte-Mickel och hans handlande vid några tillfällen kopplas
sanmian med en viss eldsymbolik.

Hans tal är som en "eldslåga till för

bränning af allt förgängligt strå" (11:326). Då Härnösands läroverk eldhär
jas är hans tysta reflektion: "Så sluke dig helvetets eld hvarenda stock och
pinne, du spetälskekula och gråa råttbo med bottenstank och grändrask och
landsfördärflig tradition och fånens ohyra allI Här blifver ändtligen rum för
en krona till stad och en rätt framtid" (111:251). I följd av dessa tankar väg
rar han att omedelbart anslå pengar till skolans återuppbyggnad. Först måste
det "brinna ut ordentligt med frö och rot och tågor i försakelsens långsamma
eld" (111:254).
Som nämnts tidigare kan Petter Schäffers förkunnelse om Karl XII ha bidragit
till att ge Svarte-Mickel drag av en frälsargestalt. Men framför allt torde
Högberg ha hämtat inspiration till denna utformning av huvudfiguren från Ryd
bergs tolkning av Jesus-gestalten som ett mönster för den kallelse- och plikt1191
medvetna människan.
Svarte-Mickel är inte endast den till försakelse och offer beredde idealisten.
Han har också fått drag av den folkvänlige aristokraten, som tar sig an de för
trycktas sak. Genom de anspelningar, som görs om modern, antyds att han möj
ligen är av adlig börd. Det sägs nämligen om Svarte-Mickels mor, att hon trots
"sitt undergifna väsen röjde skick af högre stånd" (1:5). Av modern förusätts
han dessutom ha ärvt ett sinnets adelskap i form av "hjärtats och förståndets
gåfvor" (1:22). Det är minnet av modern, som är Svarte-Mickels främsta stöd un
der de svåra åren i Rike-Mates' hus. Han hör hennes röst från "väldigt afstånd":
"Mycket hade hon att säga sonen, månget tröstarord och ädelt modersråd. Hon lär
de hålla själen ren mot hatets lömska gift och kroppen ren mot spetälskans dols
ka sot i bygden" (1:128)."^^ Ett sinnets adelskap garanteras Svarte-Mickel

1211 Om

dessutom genom Gråe Jägarns fadderskap och eventuellt även faderskap.

dennes gudsöner i allmänhet heter det nämligen: "Gråe Jägarns gussöner hade
genom alla tider varit en sällspord adel, starke, oförvägne och rättrådige
andar" (1:41). Men det är en adel, som aldrig mottog "instiftelsen från alta
ret och tronen" (111:348).
Mot börden ställs således den personliga förtjänsten. Det blir därför inte be
tydelselöst, att Högberg tilldelar de Gråe Jägarns gudsöner, som förekommer i
skildringen, inklusive Mäster-Sara, adelstiteln.som ett sinnets adelsman
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kontrasteras Svarte-Mickêl ständigt mot bördsadelns representanter (se t ex .
111:210). Detta torde vara ett utslag av det under 1800-talet folkligt-radika1231

la svärmeriet för en adel, fylld av idealism och jämlikhetstänkande.

' Ett

nedslag härav möter för övrigt även i en Verdandi-diskussion.^^ I ett manu
skript till romanen har Högberg i direkta ordalag förklarat: "Hvad som icke
minst utmärkte Johan Gottskalk Mikael Loth var en ovanligt djup blick för den
folklighet, som är den rätta förutsättningen för att leda meninge man till hvad
godt och nyttigt är. Så högaristokrat han än i själen var, så var han dock en
1251J
demokrat som sökte sin like."
I Svarte-Mickels gestalt har en rad framstående ledaregenskaper samlats. Här
vid har Högberg möjligen lånat ett par värderingar och personlighetsideal från
den isländska sagan, vilket inte förvånar mot bakgrund av hans nynordiska ori
entering.'^^-' I sitt livs stora ödesstunder iakttar han således den isländska
sagahjältens behärskning (se t ex 111:232). I kampen mot översåtarna är listen
ett legitimt vapen.

Ett av Svarte-Mickels stående epitet är "med räf bak

örat" och påfallande ofta når han sina intentioner genom list och förslagenhet
(se t ex 111:140 ff, 258 ff)."'"^-'Därmed står det klart att hans namn, Mickel,
är dubbeltydigt. Det står inte endast för den gammaltestamentlige befriaren
Mikael utan även för den listige räven "Mickel". Förutom med dessa mera sagabetonade egenskaper utrustas Svarte-Mickel med en duglig organisatörs, skicklig
diplomats och framstående fältherres kvalitéter. Framför allt understryks hans
förmåga att undanröja tvistigheter mellan hög och låg och ena norrlandsfolket
omkring sig utan att i någon större utsträckning göra bruk av våldsmetoder.
Tvärtom besitter han en tämligen självklar auktoritet i sitt förhållande till
såväl under- som översåtar. Ett av hans främsta vapen härvid är hans vältalig
het. Om ett av hans tal heter det: "Icke var det gudeligen lagbestraffande, ej
heller värmande med evangelii vällust. Det var en ande, som jag aldrig har
hört men dock så full af ädel och manlig starkhet. Jag tycker det var en lågan
de eld till förbränning af allt Ananiae och Saphirae väsen" (111:159, se även
11:326).129)
Möjligen har också den för germansk ideologi på 1890-talet typiska tanken "om
ledaren som 'essensen' av folket, folkets egenskaper 'adlade' i en exklusiv
individ" varit relevant för Högberg vid teckningen av folkledaren Mikael Loth."*"*^
Vid ett tillfälle betonas det nämligen: "Lossadt ur vanstyrelsens elände skul
le detta folk nu upprätta sig under hjältemodets kors, i alla skiften intill
grafvens brädd endräktigt slutet kring den man, som skulle blifva dess sagas
stora söndagsbarn därigenom, att han i en själ förenade alla dess större egen
skaper" (111:209).
Ungdomsårens något tveksamma Hamlet-natur (se t ex 1:139) har så fått lämna
plats för en mannaålderns viljekraft och beslutsamhet. Den mellanliggande kri
garbanan ger en icke tillfredsställande förklaring till den metamorfos,

som
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Svarte-Mickel genomgår, ' något som ytterligare visar att Högberg ej vnr
särskilt intresserad av den övertygande individuella utvecklingen. 1 stället
är han tänkt och formad som en idealgestalt, ett mönster. Som sådan är han
självfallet även en trosviss och hängiven norrlandspatriot. Högberg tillskriver
honom tom språkpuristiska ambitioner. Mäster-Sara får nämligen i ett brev från
honom reprimander för att hon skrivit "Miquel, på ett fransyskt vis, som icke
häller lär vara fuller fransyskt /-/. Kära, låt vara sådant där apesnatter"
(111:212). Att döma av ett mycket sent uttalande av Högberg är det också be
tydelsefullt, att Svarte-Mickel är norrlänning till sin börd. Detta gör honom
nämligen speciellt lämpad att stå i spetsen för de nordliga landamärena."^-'
Svarte-Mickel återvänder som Mikael Loth och den gävleborgiske excellensens
vikarie i juli 1713. Missförhållandena är då ställda på sin spets. Undersåtar
na är enade i sitt hat mot översåtarna och går i förväntan på sin befriare.
Missväxt och hungersnöd hotar. Varje dag befarar man ett anfall från ryskt håll.
För att förändra detta kaotiska samhällstillstånd bedriver Mikael Loth en in
rikespolitik med allmänna inslag av 1880-talets kulturradikalism. Vill man
återföra den på en bestämd politisk idériktning tycks den i första hand kun
na relateras till den klassiska liberalismen med inslag av den positivistiska
samhällsideologin i Anton Nyströms tolkning. Mikael Loths arbetshypotes är, att
alla står i ett beroendeförhållande till alla, dvs en organisk samhällssyn som
sammanfaller med författarens egen. Därav följer samarbetets nödvändighet. Hans
valspråk är i likhet med 01-Everts, att "alle kunna hjälpa alla" (11:321) eller
annorlunda uttryckt, att "en svarar med sin hals för alla och alla för en"
(11:380)."'''^ Den gemensamma målsättningen är hela samhällets, det allmännas
bästa.134^
För detta stora mål måste de individuella hänsynen vika. Detta är också det
enda skälet till människornas underordnande under Mikael Loths om än milda, så
dock diktatur. Han är "den nödvändige diktatorn" (11:236), och man erinrar sig
Anton Nyströms understrykande av folkledarens betydelse, liksom Högbergs syn1351
J

punkter i artikelserien i Nordisk Revy 1895.

Nyström tänkte sig för övrigt

också den verkställande makten samlad hos "en civil diktator eller president"
under ett övergångsskede."^"^ En liknande synpunkt möter även hos J.S. Mill,
som betonar att tvång till underkastelse är befogat i de fall, då det leder till
137")
J Nfen Mikael Loth är en diktator, vars handlingssätt ej i
ett folks bästa.
någon situation dikteras av egoistiska hänsyn eller försök att skapa en makt
ställning åt sig själv eller en utvald elit. I varje hans ställningstagande är
den allmänna samhällsnyttan hans riktmärke. Medlet att nå fram till ett förbätt
rat samhälle ser Mikael Loth i en reformverksamhet, ej revolution, också detta
i överensstämmelse med såväl liberalismens som Anton Nyströms och Högbergs samhällsförbättrande förslag. Förutsättningen för reformernas genomförande slutli
gen är i överensstämmelse med 01-Everts budskap, att egoismen förbyts i altruismen, att solidaritetsmoralen och broderskapet blir påtagliga och konkreta

116

verkligheter. Så kan Mikael Loths handlingsprogram inordnas under de av Nyström
uppställda samhällspolitiska kategorierna: framsteg som mål, ordning som stöd,
kärlek som grund.
Också i etiska frågor sätter Mikael Loth samhällsnyttan som högsta princip, vil
ket gör att hans kristendomssyn är fri från all dogmatik. Såsom en morlakristen prioriterar han gärningarnas vittnesbörd på bekännelsens bekostnad, för
nuftets och samvetets bud på dogmatikens. Hans utilistiska och radikala synpunk
ter på religionen konkretiseras av episoden med prästerskapets försök att miss
tänkliggöra honom som kättare. Mikael Loths reflektioner är: "Väl var det sant
att han tagit sig fram bland halfhedningar och barbarer genom att fogligt läm
pa sig i yttre måtto efter deras theologier. Han skulle gärna tro och bekänna
månen som en Jämtlands-ost, solen som en blecktallrik, om något lefvande interes
se stode på spel för dylikt lapperi. Men att han, olikt mången annan, ej lå
tit fjättra sig gagnlöst i barbarisk träldom för prästerligt grej i främmande
land utan såsom krigsman och diplomat haft sig hem med militära insikter och
något guld därjämte till fäderneslandets hjälp, sådant hade nu dessa söndagsfromme psalmister och lutheranske munkar tagit fasta på såsom hans fulla ovär
dighet att i rikets tjänst utnyttjas" (111:210, se även 11:309 ff). De yttre
symbolerna och tecknen saknar för honom varje religiös betydelse. Om korsteck
net säger han därför: "Sådana där smärre handgrepp kunna vi kristne alltför
gärna lära hvarandra till större bekvämhet, vid våra besök länder emellan"
(111:149). För att undvika "detta eviga prästgnat" men endast därför låter
han också döpa sig till den evangeliska läran, då han gifter sig med MästerSara (111:358)."^^ Samtidigt söker han dämpa tidens alla vidskepliga före
ställningar och lyckas även delvis härmed (se t ex 111:304).
Kyrkans dogmer och riter vill Mikael Loth i stället byta ut mot en kärleks- och
broderskapstanke. Omsatt i praktisk verksamhet skall den föra det norrländska
samhället fram till en bättre status. Så är en av de första åtgärderna, då han
återvänt till Härnösand, att skaffa de svältande folkmassorna mat: "Jag tål
ej se och höra denna fånens ordning, att fattigman svälter ihjäl rakt utanför
rikemans dörr" (11:293, se även 11:298). Då de 12 000 tiggarnas tåg närmar sig
stiftsstaden menar landsfogden Olof Vestman, att endast "militärisk handräck
ning" kan återställa ordningen. "Sedan man likväl frestat, huru långt mat och
folklämpor förslå" (11:297, se även 111:107), replikerar Mikael Loth. Samma
sociala medlidande präglar hans behandling av de finska flyktingarna (111:12)
och av "dårar och genstörtingar". I stället för till timmerkulorna sänds de
till Mäster-Saras faktorier för att där göra en samhällsnyttig insats (11:363).
Kärleksprincipen för emellertid aldrig Mikael Loth till beskedlig undergiven
het inför översåtarna. Tvärtom bestraffas de dåliga samhällselementen, dvs
de icke samarbetsvilliga, med avsättning (11:302, 111:65) eller spöslitning,
"sådana figuranter till straff och androm till varnagel" (111:243 f). Mikael
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Loths övertygelse är således att det onda måste aktivt motarbetas för att kär
lekens och barmhärtighetens bud skall kunna realiseras. Skulle någon till äventyrs betvivla det rättmätiga och riktiga i hans handlingssätt, tillskriver
han sig också det bättre vetandets rätt: "Ty skulle en och annan i själ och
hjärta ej kunna lika hvad nu sagts, så får han likväl stoppa pipan i säcken,
böja sig för det allmänna bästa och vara glad öfver, att konungens troman för
står hvad han ej begriper själf" (11:325). Dessa inslag kan uppenbarligen re
lateras till den diskussion om statens uppgift, som fördes under 1800-talets
1391
senare hälft. ' Mikael Loth har anslutit sig till den klassiska liberalismens
uppfattning om nödvändigheten av samhällets intervention, i de fall då detta
krävs för allas nytta. Att detta också var Högbergs övertygelse styrks av någ
ra uttalanden i icke-skönlitterärt sammanhang.
Utifrån den solidaritetsmoraliska grundsynen har varje individ i Mikael Loths
ögon samma värde. En av de grundläggande orsakerna till det norrländska sam
hällets splittring och klassmotsättningar är just översåtarnas bristande akt
ning för människornas självklara rätt till jämställdhet. För att råda bot på
detta strävar Mikael Loth efter ett förtrolighetsförhållande
till de sämre lottade. Detta är främsta anledningen till att han på vinst
och förlust antar de 12 000 tiggarna till krigstjänst. I en författarkommentar heter det: "De hade kommit som utskjutna mänskliga missdådare utan bättre
förstyre än den mest utskjutne af andevärldens betänkligaste sällar. Och dock
hade konungens högstbetrodde man genast konrnit dem till mötes med hederligt
folks förtroende" (11:380). I ett annat sammanhang hävdar han: "Du skall visa
menige man blindt förtroende, så vinner du förtroende tillbaks" (111:131). I
stället för undersåtar vill han ha medarbetare ur alla samhällsklasser, också
det ett av Anton Nyströms förslag att lösa det slutande 1800-talets arbetarfrå
ga.
Denna jämställdhetstanke konkretiseras vid flera tillfällen i Den stora vreden.
Mäster-Sara säger ironiskt till kapten Erz: "Och nu äro världens yttersta tider
för handen, kapten. Bönder vid en tromans bjudning och en fjällapp på köpet"
(111:43). Närmast bestört finner översåtarna, att den föraktade

Springar-Lasse

blir en av Mikael Loths främstarådgivare: "Hå, nu kunde man då hälsa hem åt
blåa nöden" (111:78). Inför Mikael Loth har vidare alla rätt att göra sin röst
hörd och blir på så sätt politiskt likställda. Detta är möjligen en reflex av
den i Högbergs samtid aktuella rösträttsdebatten, där författaren som nämnts
var anhängare till tanken på genomförandet av allmän rösträtt, i varje fall
för männen.
Som nämnts är endräkten mellan samhällsklasserna den nödvändiga förutsättningen
för att förändra det inrikespolitiska tillståndet i Norrland. Självfallet tänkes
Mikael Loth stöta på hårt motstånd från framför allt prästerståndets sida. För
att bryta detta brukar han som sagts tidigare i många situationer listen. Detta
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ursäktas emellertid av att resultatet av överlistandet ständigt blir till nyt
ta för hela samhället, ej för Mikael Loth personligen. "Samhällsnyttan och det
allmänna gagnet" är som Hasselberg påpekat den främsta värdemätaren på en hand
ling 1- ^ och kan relateras till exempelvis J.S. Mills synpunkter.Kriteri
et på rätt och orätt är för Mikael Loth liksom för Mill huruvida en handling
för till det avsedda målet eller éj. Som exempel på hur denna princip är väg
ledande kan nämnas de 60 000 daler, som översåtarna narras att betala i tro
att det är en av furst Galitzin utkrävd brandskatt. Pengarna anslås till "en
försörjningsfond,där lån kunna fås af socknar och städer /-/. Dessa lån för
obemedlades hjälp tages och ansvaras socknevis" (111:163 f). Detta visar sig
också vara hjälg^till ett självhjälp-program, ett program aktuellt i 1800-ta
lets liberala samhällsdebatt som botemedel mot industrialismens negativa följ
der och som ett vapen mot den tidiga socialdemokratin.'^-' At Mäster-Saras
handel på Norge ges monopol framför det övriga borgerskapet av ingen annan
anledning än att "hon brukar sin vinst till allmänt gagn" (11:342). I samhälls
nyttans intresse ställer sig Mikael Loth på ett liberalt-reformistiskt sätt
också över vissa från centralt håll utfärdade bestämmelser: "Kronans befälhafvare är ingen fnasker, som eftersätter människors väl för några kråkfötter om
stapelrätt" (111:108).
Även privategendomen bör i yttersta nödfall ställas i samhällets tjänst. Så
delas prästerskapets spannmålsförråder upp på samtliga klasser för att stävja
den hotande hungersnöden (111:159 ff). Av sina egna rikedomar, förvärvade un
der krigsåren, betalar Mikael Loth brandskatten "som förskottslån utan ränta"
(111:157). De pengar han får genom giftermålet med Mates' dotter Lisa delas ut
till kronolänsmannens forna gäldenärer: "Det var inte små sunmor, som kommo i
rörelse på det viset och alla människor säga, att den bröllopsgåfvan bief en
öfvermåttan välkommen hjälp i all fattigdom" (111:167). Mikael Loth brukar så
ledes inte heller sin privata förmögenhet för själviska intressen. Detta hänger
delvis ihop med hans funktion som en folksagans eller sägnens "medlare". Det
påtalas nämligen vid ett flertal tillfällen att Mikael Loth stulit från de ri
ka för att ge åt de fattiga.

Handlingssättet minner även om den romantik,

som knyter sig till den filantropiske kapitalisten. Det är därmed dock ej ute
slutet att se de nyss nämnda inslagen som ett försvar för privatkapitalismen.
Genom sitt handlingssätt konkretiserar nämligen Mikael Loth liberalismens och
Anton Nyströms tes, att privatkapitalet rätt brukat kan vara samhället till
nytta.
Det inrikespolitiska samarbetet för förvånansvärt snabbt fram till ett nytt
samhälle, översåtarnas sinnelag har förändrats i altruistisk riktning. De är
ej längre allas herre utan allas tjänare. Undersåtarna har blivit medarbetare
och likställda och enas kring eliten av de starka, främst representerad av Mi
kael Loth själv.1^ Då båda samhällsklasserna i endräkt slutit upp kring ho
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nom, kan han säga: "Två stridiga viljor finnas alltså ej längre till Norrlan
dens eviga ofärd, 'den ena bjudande hit i konungens namn, den andra trugande
dit med Zions Lamb'sàsom ordstäfvet lydeï,månghundraårigt /-/. Märk att vi nu
hafvom undanröjt den drygaste tyngden af gamla vreden, hvaröfver fädren kla
gat" (111:244). Det symboliska uttrycket för hur de skilda samhällsklasserna
möts och förenas i det gemensamna arbetet pa allas bästa finner man i SvarteMickels bröllop med översåtardottern Mäster-Sara.146-^
01-Evert antyder dock att förtrycket över Norrland ej är helt utplånat. Genom
Mikael Loths ansträngningar har visserligen "besten" (dvs vreden) drabbats af
något väldigt styng", anser 01-Evert. Men han tillägger: "Besten är mycket
gammal. Månghundraårig kan behöfva fiere år att bara dö" (111:356). Genom den
gamle spåmannen får läsaren vidare veta, att Mikael Loth ej längre är Gråe
Jägarns gudson och således inte mer står under hans beskydd: "Nej, du likar
icke längre din gamla hjärtegrund. Du har varit allas tjänare, utan att veta
af'et och vet dess bättre nu, att du är allas herre" (111:361 f). Anledningen
till denna förändring framgår inte helt klart. Dock ger 01-Evert en antydan
genom hänvisningen till uppståndelsen i samband med Svarte-Mickels giftermål
samt de olyckliga ryssarnas död på Bottenhavets is: "Men lik var du nära att
få i själfva dopefunten och hela hafvet fick du fullt af lik. Stackare, stac
kare dig!" (111:358). Mikael Loth har således i sin kamp ej enbart brukat lis
ten och det blir något av ett misslyckande,då han måste ta till vapen, detta
i överensstämmelse med skildringens anti-krigstendens. Då kärleks- och bro
derskapstanken inte längre är present hos Mikael Loth, är själva grunden för
"vredens" bekämpande borta. Möjligen vill Högberg med denna utgång även an
tyda, att vägen är lång innan det ideala samhället är realiserbart till alla
delar och kärlekstanken en för alla självklar och ständigt medveten princip.

Då Mikael Loth tänkes bli styresman över Norrland, befinner sig Sverige mitt
uppe i omfattande krigsförvecklingar, i vilka den norrländske "excellensen"
också tänkes bli indragen. Hans utrikespolitiska strävanden syftar i första
hand till att begränsa kriget och hålla det utanför landets gränser. Bortsett
från att det överensstämde med den historiska verkligheten att ej inveckla Mi
kael Loth i några mera vidlyftiga krigshandlingar finns det ett rent fredsvänligt inslag i hans porträtt i god överensstämmelse med Högbergs ovan refere
rade inställning till sekelslutets aktuella fredsfråga. Det kan därför tolkas
som symtomatiskt att de tidigare utkastens benämning "Krigs-Mickel" i slutver
sionen konsekvent ändrats till Svenske-Mickel eller Svarte-Mickel. Redan som
15-åring säger Svarte-Mickel vidare att han vill ha bort "bössor och kanoner"
ur kriget: "Är det en ställning, att den ena människan skall handtera den and
ra med slikt djäfvulstyg"(I:158). Plikten kräver emellertid att han ger sig
ut i krig för att skaffa sig titlar och rikedom. Men även efter sin långa kri
garbana och som nybliven generallöjtnant är han trogen sin ungdoms inställning.

120

Då Mikael Loths son betvivlar att det är orätt att föra krig är faderns replik:
"Jo, den största och hemskaste orätt på jorden. Kom ihåg att en erfaren krigs
man sade detta" (111:120). Han har också svårt att frigöra sig från minnena
från sin krigarbana i Ryssland och Turkiet, "en hisklig skara benrangel, slag
fältens otaliga hämndevålnader" (III:88). Efter all krigsära är han "helt na
turligt en hatare af de samvetsgrämande blodsdåden" (111:399). Därför förkla
rar han, då han kommit till makten i Norrland: "Hvad angelägnare ha vi än den
djupaste landsfred för att sköta oss själfva" (111:80). Genom denna inställning
kommer kontrasten mellan de två ledargestalterna Mikael Loth och Karl XII, mer
intresserad av krigspolitik än sitt lands inre förkovran, att starkt markeras.
Då Björn Randulf på Junkersdal i Norge,inspirerad av sin maktlystna och
stolta hustru Sigrid Sofia af Mönichen Kolderup, börjar rusta för ett anfalls
krig mot Sverige i syfte att skapa ett nytt nordiskt rike med Trondhjem som hu
vudstad, gör sig emellertid Mikael Loth beredd till självförsvar. I likhet
med författarens egen synpunkt är det nämligen Mikael Loths uppfattning, att
det är ens "skyldighet långt mer än /-/ rättighet" (111:116) att försvara
sitt land."^^ Framför allt genom skicklig diplomati och list lyckas det ho
nom att hålla fienden norrmannen utanför landets gränser. Samtidigt sluter han
landsfred med furst Galitzin i Finland. Efter diverse förvecklingar lyckas det
så Mikael Loth att få hjälp av den dansk-norska hären i striden mot barbarhor
derna i norr och därmed hejda ryssarnas framfart. Dessa krigshandlingar som
starkt präglas av fantasteri kan naturligtvis bygga på lokaltraditioner av olika slag."^^ De vittnar i varje fall om författarens svaghet för skämt- och
äventyrssagan.
Men inte bara det. Då ryktet om Mikael Loths landsfred med Finland når Stockholm,
tvingas man där erkänna: "Se där i själfva verket hvem som nu leder det svens
ka hemrikets yttre politiks Dess centrum ligger hvarken i Demotica eller Stock
holm utan i det norrländska landvärnets skansläger vid Dufed i västra Jämtland"
(111:227). Armfelt ställs under Loths kommando och sätts tomi arrest av ho
nom (111:337). Det ifrågasätts om inte Marlborough egentligen borde komma "till
desse Norrlanden för att rätt fullkomna sig" (111:329). Hela detta fantasteri
visar Högbergs vilja eller snarare passion att glorifiera norrländsk historia
och norrländska insatser till fäderneslandets fromma. Hans tidigare anförda
synpunkter på sydsvenskens sätt att skriva norrlandshistoria återklingar i
Den stora vreden: "Dufed och Långa, Sótkamo och Långsten voro visst icke stor
blodiga segrar. Hvem vet, om någon skribent törs sätta dem på samma blad som
det väldiga nederlaget vid Storkyro" (111:335). Och i högbergskt klarspråk om
Mikael Loth: "En sådan general kunde väl uppväga en hel tolft sörländske om
man ock för en gång räknade tjugu på tolften" (111:323). Norrlands jämbördig
het med övriga Sverige betingas sålunda inte blott av att det på 1800-talet
blivit nationalekonomiskt betydelsefullt utan också av norrlänningarnas stor

vulna insatser i gången tid för att rädda landet i en krissituation.
De omfattande krigsförvecklingarna i romanens sista del tycks vidare ha till
rättalagts efter det kring sekelskiftet aktuella utrikespolitiska läget. Ge
nom russificeringsvågen över Finland vid slutet av 1800-talet såg man i Sve
rige i vida kretsar en stor fara för den egna självständigheten. Detta i sin
tur medförde, att man gick till angrepp mot den norska vänsterns försök att
upplösa unionen mellan Sverige - Norge, och man manade i stället till enighet
bl a för ett gemensamt försvar av de skandinaviska brödrafolkens land och fri
het. Dessa stämningar var så utbredda att de knappast behöver härledas. Som
exempel kan dock anföras ett föredrag av Emil Svensén i Sundsvall år 1900, vil
ket kan tänkas ha avlyssnats även av Högberg. I Sundsvalls-Postens recension
den 5 november betonas, att Svensén manat till "endrägt mellan de små folken,
helst Skandinaviska halföns folk, hvilka genom den finska buffertstatens för
svinnande nu kommit i rålag med en af världens mäktigaste s t a t e r " . A t t
också Högberg delat farhågorna för ett ryskt anfall och var unionist styrks
av en kortfattad efterskrift till det stycke ur Den stora vreden, som publi
cerades i Brödrafolkens Väl år 1904. Avsnittet, som motsvarar En fasans victo
ria och just avhandlar den svensk-norska härens gemensamma motstånd mot den
ryska fienden, har fått den tendentiösa överskriften Brödrafolkens första ge
mensamma vapenbragd. Där heter det bl a: "Och det var den gång de norske i järnbredd med de svenske, enade på hjärtelagets och beräkningens grund, slogo ett
slag mot fienden af öster, ett skräckinjagande slag, men kanske framtidsvarslande, kanske löftesbådande mot den, som kommer våra skär för nära."^"^
Då Mikael Loth sägs sluta landsfred med furst Galitzin är hans avsikt att för
söka övertyga Karl XII om "att rätta framtidsvägen vore ersättning på danskens
bekostnad genom Norges eröfring och fred med ryssen mot ett nordiskt ägobyte,
som skulle tillförsäkra den ene hans önskade "hafsfönster mot Europa; den and
re ett helskiftadt rike, en hel skandinavisk östat

inom naturliga vattengrän

ser åt alla håll" (111:152). Frågan är om inte Mikael Loths planer på ett enat
Skandinavien också kan sättas i samband med 1850-talets skandinavism, som såg
en nordisk statsunion under gemensam kung som sitt yttersta mål. I varje fall
har Högberg velat rikta sina läsares uppmärksamhet på de nära banden mellan
Sverige och Finland» Man erinrar sig i detta sammanhang hans varma ord om Jo
han Cajanus. Vidare görs Sparte-Petter, en skogsfinnes son, till en frihetshjäl
te av stora mått och en av undersåtarnas ledare i upprorsförsöket mot andligt
och världsligt förtryck (1:286). Slutligen är han Mikael Loths närmaste för
trogne. "Likt två parhästar gingo vi i verk och gärning," säger den senare om
sin vän (111:400). Härtill kan läggas några rader ur en tidningsartikel från
1900: "Han (dvs norrlänningen) är med innerligare band än Sveriges öfriga be
folkning förenad med det folk, som öster om Bottenhafvet motser en dyster fram
tid. 'I Norrland eröfras Finland åter' är en anslående festtalsfras, som kun
de innebära djupare sanning än man vanligen tänker sig - ifall eröfringen verk
ligen kommer till stånd.u1^) De

regier som

ställs upp för det nya riket "Skan

i. Li.

dinavien" tycks bekräfta antagandet, att Högberg sneglat på de utrikespoli1531

tiska förhållandena i den egna samtiden (se 111:267).

Mikael Loth söker således förverkliga 01-Everts råd till Karl XI att "schackra bort" östersjöprovinserna "till dansken och moskoviten mot förmånliga ägo
byten intill hafven" (1:106). Ol-Evert som tycks vara författarens språkrör i
många stycken säger till yttermera visso: "Sverige stort genom Norges väl och
Norge stort genom Sveriges väl'. Det var sanningen" (111:357). Tanken varieras
vid ytterligare ett tillfälle, nu av Björn Randulf (111:354). Högberg har emellertid inte kunnat underlåta att gyckla med grannfolket i väster. Så heter
det sarkastiskt om den norske storbonden;'/-/ ty liksom storhopen norrmän och
jämtar härstammade han gifvet från konung Harald Hårfager om ock utan bevisan
de stamträd" (111:175). Men tom norrmännens självsäkerhet tycks ha sina grän
ser: "Ty att alldeles tillintetgöra detta rike, som för ett tiotal år sedan
var nordens hufvudmakt (dvs Sverige), det tilltrodde sig icke ens den käcka
frun på Junkersdal" (111:177). Den snöpliga utgången av norrmännens storslag
na projekt har passat den historiska trovärdigheten, den lätta ironin mot grann
folket unionsvännen Högbergs antipatiska inställning till de norska strävandena
att bryta unionen kring sekelskiftet.Författaren har också betygat: "Den
norska öfversättningstanken är mig särskildt en 'söt lukt', ty jag har mycket
bra saker att meddela norrmännen.
Det är betydelsefullt, att Mikael Loth även lägger rent samhällsekonomiska
aspekter på ett norskt-svenskt samarbete.

Från sin rika gruva i Nasafjäll,

möjligen en sinnebild för de norrländska "slumrande miljonerna" som Gunnar
Qvarnström antar,vill.han nämligen kunna skeppa ut det svenska silvret
över norsk hamn: "Genom deras fjorddalar skulle likvisst nordsvenska ödemar
kers rikedomar bringas ut i världen, en banbrytande tanke, som säkerligen ald
rig varit tänkt förr än i denna djupt förställsamma själ" (111:197). Först se
dan han måst lämna sin ställning som Norrlands styresman kan han realisera det
ta. Genom en underjordisk älv med utlopp i Norge bedriver han uppenbart fram
gångsrikt sjöfart på utlandet från Nasafjälls silvergruva (111:420 ff)« Trots
att mystifikationerna är många och inslaget av skämtsaga påtagligttorde epi
soden ha en medveten anspelning på unionen med Norge. I ett föredrag, hållet
efter unionsupplösningen, säger Högberg nämligen: "Karl XIV:s belöning för
insatsen i koalitionskriget skulle vara Norge norr om Dovre. Hade nu detta
skett, skulle Norrland i denna stund ha en utfyllnad åt Västerhafvet och vins
ten af det norska mellanhafvandet varit större än nu."^^ Aktualitet kring
sekelskiftet hade också den planerade järnvägsleden Torne älv - Boden - Ofo1591

ten, till vilken stora förväntningar knöts.

Genom sin osjälviskhet, sitt rättfärdighetspatos, sin duglighet och sin fram
synthet blir Svarte-Mickel snarast en social myt. Han kan sägas vara en fik
tiv motsvarighet till de stora ledargestalter, som haft en avgörande betydel

123

se för ett samhälles framåtskridande. Som sådan är han sannolikt tänkt att tjä
na som ett praktiskt-pedagogiskt mönster för den ideale norrländske folkleda
ren. Då han är en hjälte av typisk betydelse får han överta drag från olika
gestalter och innestå för handlingar som den eventuella historiska förebilden
aldrig har utfört. Tesen styrks av att Svarte-Mickel exempelvis utrustas med
samma ledaregenskaper, som de Högberg tillskrev Gustav II Adolf, för vilken
författaren ju hyste varm beundran. Det heter om den senare i ett föredrag:
"Hvar finnes nu den svenske man, som öfvergått honom som organisatör, diplomat,
fältherre och som man med förmåga att samla ett folk omkring sig enigt intill
döden? Och hvar har den mannen hållit hus under dessa tvedräktens, förtalets
och smälekens år?"*^ Det råder heller ingen tvekan om att Högberg trott sig
finna lösningen på sin egen tids norrlandsproblem i samma termer som 01-Evert
och Svarte-Mickel, nämligen solidaritet och behjärtade folkledare. I ett ti
digare citerat föredrag från 1892 efterlyser han just ett aktivt ingripande i
det norrländska industrisamhället av en folkledargestalt av Svarte-Mickels res
ning. Man införs som en historiskt autentisk person i anförandet och Högberg
tillägger: "Det är en man af detta slag Norrland behöfver nu. Hvar finnes
han?"
I Från Norrlands sista halvsekel uppstår Svarte-Mickel i modernare tappning,
nämligen i Janne Molins skepnad. Denne beskriver en liknande levnadsbana som
Svarte-Mickel: som fattig torparson tvingas han genom en cynisk trävaruspekulants bedrägeri att emigrera till Amerika. Efter att ha skaffat sig en förmö
genhet där återvänder han till Sverige och Norrland som den hemlighetsfulle
välgöraren, besjälad av altruism och socialt medlidande. Hans bemödanden syf
tar till att hjälpa den norrländska allmogen, som råkat i händerna på hänsyns
lösa industrimagnater och bondepatroner. Parallellen med Fvarte-Mickel utsägs
också direkt vid ett par tillfällen. Så heter det exempelvis: "Si, denna mäk
tiga herre har den fixa idén att uppträda som Svarte-Loth^en i en ny upplaga.
Befria detta land från rovriddarnes ohägn är hans ärofulla u p p g i f t J a n n e
Molin misslyckas emellertid till skillnad från Svarte-Mickel. Förklaringen här
till tillskrivs dels det diffusa begreppet "tidsanda": "När en man har tids
andan bakom ryggen, så förmår han något, då är han tidens man, men vad uträt
tar den ensamme mot en tidsanda /-/".^)

visar sig

Janne Molins offer

beredskap bristfällig, då han ej som Svarte-Mickel är beredd att försaka "kvin
nan för allmänt väl".*^

Emanuel Bredman. Mikael Loth som den världslige ledaren har sitt komplement
i Emanuel Bredman som norrlandsfolkets andliga förstyre. Också för denna ge
stalt har författaren hämtat uppslag från olika håll, vilka sedan gjutits sam
man till en typ med bestämd social och etisk syftning.
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En källa till Emanuel Bredmans porträtt har enligt Högberg varit en sägen från
Lappland om Imanuel Kobdok.Annan inspiration har han hämtat från P.P.
Waldenströms "disputation" om Nils Grubb "i Synodalsalen inför domkapitlet".
Den "disputation", som Högberg avser, bör vara den oration som Waldenström höll
vid prästmötet i Härnösand i augusti 1871.^^ Visserligen uppger författaren,
att denna är "en av källorna till Den stora vreden". Orationen torde dock i
första hand ha haft betydelse för utformningen av Emanuel Bredmans gestalt.
Waldenström tecknar Nils Grubb som en man, vilken nitiskt arbetar för att för
bättra det andliga tillståndet i Umeå församling samt oförskyllt misstänklig
görs och förföljs för separatistiska tendenser.Att Högberg funnit Walden
ströms teckning av Grubb korrekt framgår av en kommentar till en excerpt, gjord
ur ett konsistorieprotokoll från den 6.12.1716.

I viss mån får Emanuel Bred

man beskriva samma levnadsbana som Nils Grubb såsom denna framställs av Walden
ström. Trots sina stora förtjänster som predikant utsätts han för förföljelse
från kyrkans sida och beskylls för att förkunna irrläror. I likhet med Umeå
prästen får han upprättelse, men i båda fallen kommer denna för sent.
Det är tydligen så, att även minnesbilden av Waldenström som föreläsare spelat en
viss roll vid teckningen av Emanuel Bredman. I den ovan nämnda tidningsarti
keln yttrar Högberg om Waldenström och dennes oration vid prästmötet: "Ryk
tet härom och vördnaden för vad man ej förstod samt kvinnotycket för den
vackre disputatorn fyllde salen." Vidare säger han sig minnas, hur biskopen
vid ett par tillfällen blev "alldeles röd i ansiktet" vid Waldenströms utlägg
ning om Grubbs verksamhet. I Den stora vreden skildras Emanuel Bredmans för
svar av de 500 teserna på följande sätt: "Dessa händelser väckte stort uppse
ende, och äfven landsallmogen i sin begärlighet efter tidens andliga rörelser
strömmade i skaror till lärdomsstaden att se och höra slikt underting. En fat
tig yngling, kommen från en lappkoja, hade här efter släp i armod och ring
aktning, slagit sina högvällärde lektorer ett eftertryckligt slag på fingrarne
och stod där som allas läromästare. För kvinnors ögon dejlig, ljuf och gud
aktig att åse, syntes han dem vara en rätt evangelii yngling utan kändt mot
stycke" (1:341 f).
Förmodligen har också Noraprosten Pehr Brandell (1781 - 1841) fått lämna drag
åt Emanuels gestalt. Trots att Brandell var motståndare till varje form av
separatism och svärmisk religiositet präglades hans förkunnelse av en inner
lig och ljus kristendomssyn, vilken vann anklang i vida kretsar. Brandell in
tresserade sig också för sina församlingsbors ekonomiska villkor, i synnerhet
jordbruket.

Till båda dessa sidor i Brandeils gestalt finns det paralleller

hos Emanuel Bredman. Att sägenbildningen kring Brandell var ymning bekräftas
av Högberg.
Den nya lära, som Emanuel förkunnar, är en praktisk jordbrukslära, som för
tankarna till landshövding örnsköld. Emanuels "nya evangelium" är nämligen helt
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i överensstämmelse med Örnskölds förslag till förbättringar av det norrländs
ka jordbruket: dikning, skifte, rågodling och skogsvård (1:334)

Då det

sägs, att Emanuel hämtat sitt "evangelium" ur en "märklig jordbrukslära af
den frejdade Johan Vattrang" (1:336), torde Högberg med stor sannolikhet åsyf
ta P.A. örnskölds Anledning til det Norrländska Åkerbrukets förbettring. Ema
nuel tar också aktiv del i det nybyggarsamhälle, som växer upp i fjällbygden
utefter norska gränsen, vilket möjligen kan återspegla landshövding Örnskölds
nyodlingsprojekt.^^) j övrigt tycks Emanuel Bredmans gestalt vara ett resul
tat av författarfantasin, som rört sig i liknande banor som vid teckningen av
Svarte-Mickel.
Som son till "fattige, förskjutne renvaktaren Natan" (1:196) hör han till un
dersåtarnas klass. Vid sitt dop får han emellertid två faddrar, som ger ho
nom värdefulla gåvor, nämligen förståndets och hjärtats begåvning. Den ene är
lapprästen och dopförrättaren: "Ingenting har jag att ge honom i gods och guld
som fadder, men det lilla jag har i hufvudet skall han få med sig och det är
ändå inte så lite"(I:200). Den andre är Gråe Jägarn och därmed är Emanuels lev
nadsväg utstakad. I likhet med Svarte- Mickel måste han emellertid genomgå
en moralisk reningsprocess, innan han når fram till sin bestänmelse. I hans
fall går vägen över det religiösa tvivlet.
Ofrivilligt blir Emanuel vid ett tillfälle åhörare till ett samtal mellan bis
kop Wallin och dennes son om "antikristerna". Det är första gången han blir
medveten om de grova samhällsorättvisorna och prästerskapets orättfärdighet.
Trots att han är teolog själv grips han av ett förtärande tvivel på dogmerna
och statskyrkan, vilket förskräcker honom (1:225). Husbondens, Andreas Asp,
försäkran om det norrländska prästerskapets stora lärdomsgåvor lugnar tillfäl
ligtvis Emanuel. Då han genan Finn-Anton får vetskap om byn Stora-Selets öde
tar emellertid hans tvivel på prästerskapets rätta sinnelag ny fart: "Men när
sådant kunde hända, huru var det då ställdt med detta själsämbete, som här i
landet tillmätte sig domareämbetet framför konungen själf" (1:239). För att
lära känna hela sakens beskaffenhet besöker han byn: "Han ville, säger eftermälet, i ensamhet och bön, stärka sin vacklande själ till afgjord brytning med
den orättfärdighet, som éfter så gudlösa dåd förhäfde sig öfver att stå på
den enda rätta grundvalen« Han bad länge och ifrigt om rätta insikten att ur
skilja hvad rätt och orätt vore" (1:265). Detta uppriktiga sökande efter den
kristna sanningen förvandlar honan till en moralkristen i skarp motsättning
till alla dogmkristna präster i hans omedelbara närhet. På tivlets väg kar
han nått fram till insikten om det rätta och orätta, och han kommer i fort
sättningen att vara behärskad av ett orubbligt krav på att vara trogen sin
övertygelse. Denna är, att prästens och därmed också kyrkans uppgift är en
altruistisk verksamhet i de förtycktas tjänst, ett "lif invigdt åt andras väl"
(III 230).
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Härigenom finns det onekligen en förbindelselänk mellan Emanuel Bredmans ge
stalt och den i åttitalistisk litteratur förekommande unge teologen, som ge
nom tvivel, inre kamp, sökande och aning kommer till klarhet om religionens
innersta väsen. Han vägrar att låta leda sig av någon som helst dogmatik och
vågar tack vare ett stort moraliskt mod hävda sin övertygelse.Emanuel
blir också delaktig av en evighetsupplevelse, som har sin parallell i 01Everts gestalt. Ensam med sitt grubbel sitter han i den ensliga Holskvarnen:
"Men huru det var fatt med /-/ lappländaren Emanuel, det blef ingen rätt klok
på. En del träffade sanningen bäst genom det ordet, att han satt i knuten, de
ödesledande tankarnes knut, hvilken sammanhöll det närvarande med framtiden
och det föregående" (1:336).
På så sätt blir Emanuel Bredman Den stora vredens andlige folkledare och en
av statskyrkans värsta motståndare. Hans anatema över det själviska präster
skapet är våldsamt och må exemplifieras med följande utfall: "Finnes någon
af eder, som ej är fullt äreboren till ankarsmedjan vid Marstrands fäste, om
lagen skulle ha sin gång öfver fullt uppenbara stycken blott? Är icke eder
talman främst en biktemenedare, med Damokles-svärdet öfver skallen förut, fast
han ännu går fri som stiftets rangprost? Och ålderstigne? Ja, det kunna äfven
vettvillingar blifva, om de få lefva länge nog" (11:140, se även t ex 111:149).
I samhällsnyttans intresse lägger Emanuel i likhet med Mikael Loth utilistiska synpunkter på religionen. Då undersåtarna söker ett nytt evangelium, som en
konsekvens av prästerskapets bristfälliga verksamhet som själasörjare, ser han
en möjlighet att fånga upp deras svärmeri och vända det till en samhällsnyttig
verksamhet. Förutsättningen för ett nytt evangelium förklarar han därför vara
ett förbättrat åkerbruk (I*.344). En sammankoppling av religionen med en så pro
fan sak ursäktas av det samhällsnyttiga ändamålet. Möjligen har hans jordbruks
förkunnelse också en direkt adress till Högbergs samtid, där farhågorna för
att det norrländska åkerbruket skulle falla i vanhävd som en konsekvens av
skogsindustrins expansion som nämnts var stora. Eventuellt ligger tanken här
på även bakom Mikael Loths ord: "Bönder äro ju idel värdelösa mynt. Det är en
ringa sak att plundra, utplåga, slakta eller förjaga sådana. Men äro de ändtligen utrotade, så att hvarken hund eller han© hörs i öde bygd, då stiga de i
pris, så att fånen står efter" (III:16). Då den separatistiska rörelsen i
Hils efterföljd urartat tvingas också prästerskapet att vända sig till Ema
nuel, som tack vare främst sin list förstår att avvända dess värsta konse
kvenser (11:154 ff).174)
Emanuel Bredman är dock ej enbart en positiv gestalt. Godhet och uppoffring,
tycks Högberg vilja säga, måste lönas med uppskattning. I annat fall vänds
det i sin motsats. Till skillnad från Mäster-Sara och Svarte-Mickel är han
den ständigt utstötte och förföljde trots sina samhällsnyttiga insatser: "Han
var för illa medfaren af människor, för att människor skulle fästa sig vid
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honom" (111:352). Därför blir Emanuel den tragiska figuren i skildringen.
Emanuels förvandling betingas även av det faktum att Högberg genom hans ge
stalt velat erinra sina läsare om den mot 1800-talets slut aktuella samefrå
gan."^-' Då Emanuel genom Mikael Loths försorg befrias från Gävleborgs fängel
sehålor grips han av hat och bitterhet över sitt öde och den otacksamhet, som
blivit hans och hans folks lott: "Visst tro de ;nu, att gamla vreden all är afplanadi Ha de ock försonat sina fäders gamla skuld mot lapparne? Hittills var jag
en uppbyggeisens ande; hädanefter blifver jag en hämndens"(III:345). Hans sis
ta gärning tankes vara att han tillsammans med Finn-Anton söker återta sina
fäders jord. Även om man ej kan tillmäta denna episod någon djupare syftning
står det dock klart att Emanuels porträtt är en apoteos över samefolket. Redan
det faktum att han tillskrivs en så stor betydelse i undersåtarnas frigörel
sekamp är ju tendentiöst. Han visar "hvad en bildad man af hans djupt förakta
de, men högt begåfvade stam kunde förmå" (1:376). På likartat sätt understryks
ständigt Emanuels vinnande väsen, "ett lika gifvet arf från rendrifvande fä
der som bjärt motsats till den säfligt försynte och kruserlige norrländingen,
en gäst, som knappast tordes svara ett otrubbadt ja på vackert väder, när han
kom bland främlingar, som kunde märka orden" (1:352). På ett annat ställe
heter det uppskattande: "Han kom från det missaktade fjällfolket, rustad med
ett skarpt hufvud till dess tre allmännaste egenskaper: obesväradt väsen, ord
fyndig tunga och fallenhet att sätta list mot styrka" (11:229).
Att Högberg var engagerad i samefolket och dess kultur dokumenteras tidi
gast av den ovan nämnda tidningsartikeln Från lappens sångvärld.
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publicerades i samband med en fotvandring till Lappland en artikelserie i
Aftonblandet, som andas djup uppskattning av samerna. Där heter det bl a:
"Därtill är folket af både lappsk och svensk stam hjärtans vänsällt, besked
ligt, hjälpsamt och språksamt /-/. Vårt Sverige äger icke ett så hjärtegodt,
förståndsbildadt och mot sina bördor ryggstarkt folk som här i den eviga snöns
åsyna grannskap, i den eviga björkens hemland, vid långvattnen''. Det sägs vida
re att lappen är "lika sedligt stark, idog och bildad som rikets meniga under
såtar i trots någon annan landsända"."'''7^ Som synes är överensstämmelsen med
de egenskaper, som tillskrives Emanuel Bredman, påfallande. I ett föredrag, hål
let i Sigtuna i januari 1925, återkommer Högberg till samma ämne och avvisar
på det bestämdaste en mängd förmenta vanföreställningar om samerna. Ett ej oväntat tillägg följer: "Det är kanske skäl att särskilt understryka detta
för den med nordens förhållanden vanligen rätt obekanta södern, där man till
gengäld känner Italiens förhållanden stundom vida bättre.
Även om det samhälle som växer upp under Emanuel Bredmans ledning i fjällbyg
den möjligen hämtat uppslag från landshövding Örnskölds nyodlingsverksamhet,
kan det också ses som ett inlägg i debatten om möjligheterna att uppodla Lapp
marken.

Här förenar sig samer, finnar och svenskar och bygger upp

im

ett mönstersamhälle: "Med en dittills icke sedd framgång och drift bröto de
skog och mark, anlade vägar, sänkte sjöar, byggde sig vattensågar för virkes
förädling, stora lastbåtar för samfärdseln på vattendragen och flodbåtar, som
upp eller ned befordrades med strömmens egen drifkraft" (1:347). Som Gunnar
Qvarnström påpekat förkroppsligar Emanuel Bredman här "de nordliga landamärenas sociala utdaning".

I de ovan citerade Aftonblads-artiklarna understry

ker Högberg, vilka stora förutsättningar Lappland skulle ha som nyodlingsom
råde och kallar det tom "Europas främsta mejeriland".

Liknande synpunkter

kan han ha mött i L.L. Laestadius' Om möjligheten och fördelen af allmänna upp
odlingar i Lappmarken liksom i H.Helms' Lappland och lapp'arna. Är 1901 motio
nerades till yttermera visso i riksdagen om en fond på 1 million kronor "för
181")
öfre Norrlands kolonisering". J
Mäster-Sara. Den kvinnliga ledargestalten slutligen representeras av MästerSara. Hasselberg skriver om henne, att hon har drag "av den beryktade 'Stor18211

mor' i Dalom liksom av den ångermanländska sägengestalten Gunnil Snälla".

Det torde dock främst ha varit en sammansmältning av den norrländska tradition
en kring Gunnil Snälla med Adam av Bremens uppgifter om den landsförvista
drottningen Gunhild, som givit Högberg vissa uppslag till Mäster-Saras port
rätt. I ett föredrag, Från våra förstkristna tider och vår historias morgon
gryning, ger författaren några upplysningar, som stämmer väl överens med Mäs
ter-Saras kontur.

I det aktuella anförandet sägs om den danska drottningen

Gunhild som levde på 700-talet: på grund av ett kusinäktenskap bestraffades hon
med förvisning till "bortre sidan af Danmark". Detta, menar Högberg med en märk
lig slutledningskonst måste betyda "ndirä sidan om Jämtland, sålunda antingen
i Västerbottens län eller sannolikare i vårt läns västra bygder". För att sona
sitt brott ägnade hon sig åt "sjukas och fattigas vård, främlingars bespisan
de och härbärgerande, gifmildhetens kärleksverk och andra fromma saker". Av
dessa skäl kallades hon "sanctissima". Högberg tillägger: "Det var en känslig
själ, som flytt så långt hon kunde med sin sorg, sin förödmjukelse och sin
ånger för att i ensamhet upprätta sig själf i nyttig verksamhet och ödmjuk
själfförsakelse." Högberg refererar i föredraget även till Nordlanders sä
genuppteckning om Gunnil Snälla

och anser sig tom kunna identifiera

den danska drottningen med sägnernas Gunnil» I likhet med drottning Gunhild
förödmjukas också Mäster-Sara, bl a på grund av att hon fött en son utom äk
tenskapet. Hon söker vidare finna sinnesro genom en samhällsnyttig verksam
het. Genom att Högberg förser henne med epitetet "honorâtissima" knyts gestal
ten ytterligare samman med den danska drottningen. En reflex av sägnernas Gun
nil är möjligen Mäster-Saras företagsamhet och skarptänkthet samt detaljen att
1851
Högberg med förkärlek låter henne färdas på en tam älg.
I Mäster-Saras porträtt finns det även inslag av det folksagomässigt fantas
tiska. Då hon förskjuts av sin far, får en tjänare i uppgift att föra henne
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"tolf mil bort",och sedan lämna henne "åt sitt öde under vägen" (1:279). Men
i likhet med jägaren i Snövit-sagan utför han inte den grymma befallningen utan
ordnar ett nytt hem åt Mäster-Sara i Holstorpet. Om motiv i sagan om Askungen
minner episoderna om hur Mäster-Sara söker tröst på sin mors grav (11:81)
samt råkar i motsättning till sin styvmor (11:59). Också folksagans barnbytesmotiv har fogats in i teckningen av hennes öden (11:129). Mäster-Sara har emellertid ytterligare en dimension, varigenom hon i likhet med de övriga huvud
personerna blir en anakronism för den tid hon tänkes agera i.
Hon sägs vara dotter till en av härnösandsstiftets mest maktlystna präster, näm
ligen Abraham Bång,^^ och hon hör således genom sin börd till översåtarsidan. Mäster-Saras dop råkar emellertid sammanfalla med Svarte-Mickels, vid
vilket ju Gråe Jägarn

är gudfader. "Så att nog må du tro, det tog lite grand

åt mig också" (1:86), säger hon med anspelning på Gråe Jägarns faddergåva.
På så sätt blir också hon en undantagsmänniska, predestinerad till en altruistiskt präglad samhällsverksamhet. Vacker och självsäker blir hon "med fog
tadlad för självsvåld men ock rättvisligen berömd för lärdomsvett och vinnan
de hjärtelag" (1:176). Man återfinner således de för Gråe Jägarns gudsöner
karakteristiska egenskaperna också hos Mäster-Sara. Vidare är hon höjd över
det enligt Högberg vanliga kvinnolytet, skvallret (1:363),och.har ett "jäm- viktsfullt väsen" (II:299)
Till skillnad från de övriga norrlandskvinnorna lierar hon sig ständigt med
samhällets utstötta. Redan som 15-åring ingriper hon på ett handlingskraftigt
sätt för att rädda Svarte-Mickel undan "intimring" (1:153 f). Vidare är hon
en av de tre ledarna för sanmansvärjningen 1699. Hon dyker upp i allmogens tåg
till Bispehöjden, förklädd till skoldjäkne, och finner de efterspanade Mose
böckerna."^^ Då hon på grund av sin delaktighet i sammansvärjningen blir ut
stött ur föräldrahemmet, sällar hon sig till strandvräkarna och flyktingarna
i väster, dvs samhällets olycksbarn. Slutligen tvingas hon fly till Norge.
Hennes kallelsemedvetenhet och trohet mot sitt folk gör emellertid,att hon
bryter upp från sin landsflykt med orden: "Jag vill ej i evighet sitta här
och arbeta ett främmande folk i handom. Till Sverige far jag nu, hvad öde
än väntar mig där" (1:373 f).
I likhet med s ina manliga motsvarigheter, Svarte-Mickel och Emanuel Bredman,
har Mäster-Sara att vandra en lång väg innan hon når sin slutliga bestämmelse.
Efter att genom Andreas Asps försorg ha blivit straffad för sin inblandning i
sammansvärjningen efter sin återkomst till Sverige får hon slutligen upprät
telse och skaffar sig en gård utanför Härnösand. Hon ville "inrätta sitt lif
till arbete och sträfvan för egen nytta och bekvämlighet, det vanliga mönstret
för en aktningsvärd kvinna" (11:125). Men som undantagsmänniska är hon avsedd
för något mer och större. "Illviljans skvaller och kvinnofåfängans hänsynslö
sa retlighet" (11:125) gör att hon bringar Mästaren Ericus i fördärvet, en
episod som utformas till en nemesis-berättelse med ursprung i folksagan.
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Från de lidanden och de samvetskval, som åsamkas henne genom denna händelse, •
befrias hon först genom en hypnotisk sömn, som Finn-Anton försänker henne i.
Efter denna upplevelse kommer hon till insikt om sin livsuppgift. Den är att
ta hand om "all verldens styfbarn", dvs de av samhället utslagna och misshand
lade. I likhet med Svarte-Mickel och Emanuel Bredman kommer hon hädanefter att
underordna sina egna privata lyckokrav under samhällets.
Mäster-Saras ingripande i det norrländska samhället karakteriseras av själv
ständighet, viljekraft och initiativrikedom. I stället för ord vill hon hand
ling

och uppmanar ironiskt prästerskapet att någon gång försöka "rekommen

dera sig själfve genom handling" (11:186). Kontrasten mellan Mäster-Saras tolk
ning av kristendomens kärleksbudskap och biskopens uppfattning härom får sin
belysning i hennes samtal med kyrkans överhuvud. Uppmaningen att ta sig an "all
verldens styfson" menar Mäster-Sara vara en andlig "omklädnad öfver någon
handgriplig botgärning". Göran Wallin replikerar: "Min dotter,/-/ detta är
utan tvifvel den orene andens påfund att inleda dig i de påfviskes egenrättfärdighet och fördömmeliga gärningslära" (11:80).
Mäster-Saras handlingskraft och duglighet belyses på en rad sätt. Hon anlägger
ett hospital och arbetsfaktorier för samhällets fattiga och missgynnade (II:
(11:127),^^ bedriver handel på Norge till undersåtarnas fromma och söker återinföra rättskipningen genom förlikningsdomstolar. Även om Emanuel Bredman
har stor betydelse för hennes framgångsrika verksamhet, blir hon till sist
styreskvinnan för ett "illegalt stift i själfva stiftet" (11:179). Genom sin
föredömliga verksamhet lyckas hon också ena norrlandskvinnorna omkring sig.
Med Mäster-Sara i spetsen visar sig dessa förmögna till en positiv samhällsin
sats i motsats till förhållandet under den illvilliga och egoistiska tant
Steuchias spira. Detta är en ny variation på författarens övertygelse om leda
rens avgörande roll.
De principer, som ligger till grund för Mäster-Saras aktiviteter, är i likhet
med Svarte-Mickels, kärlekstanken och samhällsnyttan. Då Georg Wallin före
brår henne, att hon i sina arbetshem upptagit också de illa beryktade Skultjuvarna svarar hon: "Huru mången, som kommit från det hållet till sin för
sörjning i hemmen, kunna vi rakt inte säga, ty ingen får spörja hvad män
niskorna ha varit, utan vi se bara på hvad de äro: hjälplösa varelser, som
vanligtvis kunna arbeta till inbördes båtnad" (11:185). De starka hjälper de
sjuka och svaga (11:364), och det hela sker i överensstämmelse med Anton Ny
ströms ideologi på frivillighetens grund: "En fri gärd är alltid lättsam, men
192")
tung och omöjlig blifver den strax som pålaga" (11:365). } Också folkbild
ningstanken föresvävar Mäster-Sara vid ett tillfälle. Hon frågar sig huruvi
da "enfalden" ständigt skall behöva vara "menige mans olyckligsaliga lott?
Funnes det icke någon möjlighet till skolor, undervisning och själsodling
äfven för massan" (11:333). Slutligen passar Högberg i samband med Mäster-Sara
på att göra en snabb och naturligtvis subjektiv jämförelse mellan svenskt

loi
och norskt folklynne till det förras fördel. Björn Randulf får ge uttryck för
tanken: "Du, Mäster-Sara, tog det så svenskt, du valde att blifva stor bland
de små. Jag arbetade på norska viset, sträfvade som den lille upp till de sto
re och är nu landsflyktig här" (111:382).
En symbol för Mäster-Saras verksamhet till fäderneslandets fromma blir den
lingonblomma, som återfinns bland hennes krukväxter, tillsammans med lager
och myrten, sinnebilder för Mikael Loths ära och Mäster-Saras ogifta stånd:
"Och i själfva verket var den blomning hon ammat upp ur landets egen närings
jord snart härdad nog att lefva sitt eget förhöjda kraftlif utan allt beskydd
i tidens alla väder" (111:265)?"^ Lingonblomman har också en annan syftning.
Till skillnad från sina medsystrar med större aktning och intresse för det
utländska vårdar Mäster-Sara den inhemska växten med stor omsorg. I en författarkommentar heter det: "Kvinnliga besökare ville gärna höra den sköna, ut
ländskaväxtens namn och skott ville de hafva, men allt förgäfves. De skulle
blott hafva föraktat den inhemska skogsblomman, liksom du, huldaste läsarinna,
skulle hafva gjort i själ och hjärta, förstås med en gudsängels hulda hänryck
ning på läpparna (11:129, se även 111:265). En likartad mening torde Högbergs
betonande av Mäster-Saras klädsel ha. Hon uppträder nämligen mestadels gråklädd,
"i väfnader för egen hand" (11:41). Detta liksom lingonbusken gör henne till
bärare av författarens nynordiska idealbildning. Man erinrar sig apropå hennes
klädsel även 1880-talets diskussion om lyxens stävjande. En sparsamhetsåtgärd
var bl a strävandet att reformera kvinnodräkten i fornnordisk riktning.
Denna tanke har uppenbart föresvävat även 1700-talets Mikael Loth: "Huru många
hundra silfverdaler kastas ej årligen ut från detta fattiga land för inköp af
klädningstyg! Ock dock ser jag nu detta förträffliga prof på en hemslöjd, som
kunde bespara oss den utkostnaden alldeles /-/. Där möjligt och lämpligt är vill
jag hädanefter se damerna i hemslöjd" (111:52).
Det finns ytterligare ett par inslag i Mäster-Saras öde, som är värda att upp
märksammas. Trots en rad klichéer i hennes och Svarte-Mickels kärlekssaga kan
denna i viss mån sägas illustrera den kulturradikala åttitalsuppfattningen om
det ideala äktenskapet. Enligt denna borde som nämnts äktenskapet grundas på
parternas intellektuella paritet, intressegemenskap och samförstånd. Detta är
fallet i Mäster-Saras och Svarte-Mickels relationer. De har båda samma andli
ga resning och är förenade i ett gemensamt arbete på samhällets förkovran.
Deras äktenskap står i skarp kontrast till Svarte-Mickels och Lisas. Mates'
dotter är Svarte-Mickel underlägsen i varje sammanhang och gifter sig med
honom av idel krassa ekonomiska beräkningar, något som fördömdes i den åttitalistiska äktenskapsdebatten. Då Lisas äktenskap endast är en försörjnings
institution är det dömt att gå under.
Också Högbergs höga uppskattning av kvinnan som moder får sin belysning i sam
band med Mäster-Sara. Då hon fött en son utom äktenskapet anklagas hon på det
mest obarmhärtigasätt av kyrkan i Andreas Asps gestalt. Hennes medsystrar ger
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prästerskapet sitt fulla stöd: "Och kvinnan, som var kyrkans blinda verktyg,
gaf den nödiga handräckningen, för att neddraga fästekvinnans värdighet till
det djup, hvarom ordet kona vittnar med sin nuvarande betydelse. Kvinnorna
ville ej veta af sin lag, sin ära som mödrar, medan båda funnos, och därför
äro nu så många af dem snart sagdt både lag- och ärelösa" (11:71). Detta
stämmer väl överens med Högbergs tidigare redovisade synpunkter på det orätt
visa i samhällets syn på den ogifta modern. Såsom det exempel för kvinnan som
Mäster-Sara uppenbart är tänkt att vara bär hon emellertid, och enligt för
fattaren med all rätt, sitt moderskap med högburet huvud. Hon säger till sin
son: "Du är min innnerligt älskade, hjärtans riktiga och äkta gosse, du! Ty
alla eländes lagförgätare till trots är du en ärlig fästekvinnas äkta son in
för Sveriges lag" (11:188).
Samma syn läggs för övrigt på Svarte-Mickels mor, "den fallna, den förkasta
de" (1:51). Då Mates' hustru visar sin avsky för henne som mor till ett utomäktenskapligt barn heter det: "Hon såg ej upp för att möta de dömande ögonkas
ten eller för att med egen blick tolka förvåning öfver besöket. De skulle få
komma och gå och döma, bäst de ville. Tvärs genom gråa spiselaskan skådade
hennes frånvarande själ minnessyner, kanske rosiga, hoppgifvande, upprättan
de. Hvem borgar för en moders tankevärld, om ock världen all förkastar•„ hen
ne" (1:51 f). Det tycks också som om Högberg velat understryka att MästerSara trots sitt samhällsengagemang inte nonchalerarsin uppgift som moder. Hon
kallas "landsmoder" och hennes syfte med sin verksamhet är ju att ta hand om
"all verldens styfbarn". Detta kall flyttas emellertid även in i den privata
sfären. Det sägs nämligen, att hon otåligt väntar på att få fylla sin uppgift
som kvinna: "Människolifvet var ju kort /-/ men lång var den rad af söner och
döttrar, som i nattliga drömsyner visat sig för henne, den försumliga, med fö
rebråelser och klagan öfver sin långa väntan att nå sin jordiska bestämmelse"
(111:265 f).195)
I likhet med tant Steuchias gestalt har också Mäster-Saras färgats av Högbergs
inställning till sin tids kvinnosaksdebatt, och hon har delvis modellerats ef
ter den tidens radikala kvinnosyn. En parallell till Mäster-Saras självstän
dighet och viljekraft möter hos exempelvis Björnsons kvinnotyper, som ju i
sin tur har sin utgångspunkt i den isländska sagalitteraturens kvinnogestal
ter. Med tanke på Högbergs nynordiska orientering är det möjligt, att han häm
tat sin förebild direkt från den fornisländska litteraturen.'^-' Mäster-Sara
dukar inte under för samhällets motstånd utan når på egen hand fram till se
ger över sig själv och sin omgivning. "Och människor ha det laget att öfverdådigt uppskatta den, som får den nåden att resa sig upp, sedan pröfningens kalk
är tömd. Annat kan det vara med den, som förblifver nerdignad" (11:187), säger
hon också. I stället för med självisk och innehållslös njutning fyller hon
sin tillvaro med ett eget livsmål och ett socialt engagemang. Hennes hållning
är den aktiva, ej den kvietistiska. Samtidigt som Mäster-Sara således är med
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veten om sin kallelse och ägnar sig åt en verksamhet i det offentliga livet,
glömmer hon emellertid inte bort sina uppgifter och plikter som maka och mor.*^
Slutligen söker Högberg den innersta motiveringen till Master-Saras samhällsnyttiga barmhärtighetsverksamhet i lidandet och medlidandet, som blir en mora
lisk reningsprocess.Mäster-Sara ger nämligen följande förklaring och svar
på Georg Wallins fråga, hur hon kommit till insikt om sin livsuppgift: "På
lidandets väg, eders vördighet /-/I Det är intet mysterium alls, eders vördighetl Den som själf lidit, förnimmer medlidandets drifvande kraft" (11:187).
Genom all den idealitet som är samlad i Mäster-Saras gestalt blir det uppen
bart, att hon i likhet med Svarte-Mickel och Emanuel Bredman är avsedd att tjä
na som mönster och förebild. På ett direkt sätt understryks detta inne i skild
ringen genom överste Bojes yttrande: "Tömmom» kamrater, de fyllda bägarne som
Mäster-Saras skålI Må de tider aldrig komma, då hennes namn och gärning glömts
af svenska kvinnor" (111:221). Ett om än något försiktigt medgivande att Mäs
ter-Sara skulle motsvara Högbergs kvinnoideal av den emanciperade kvinnan görs
av författaren i Stockholms Dagblad 1905. Han säger: "De (dvs kvinnosakskvin
norna) tro visst att jag är deras man. Nåja, nog finns det en kvinna i 'Den
stora vreden', som jag har tecknat som jag tror att hon var och som jag tror
199)
en svenska kvinna bör vara. Och göra de henne efter, så göra de det bra." }
I samma utsträckning som tant Steuchia är den negativa varianten blir MästerSara den positiva av den emanciperade kvinnan. Båda gestalterna kan därför sägas
vara ett inlägg i det slutande 1800-talets kvinnodebatt.

Den stora vreden blir med den ovan tillämpade läsartmen fantasifull historisk
skildring men tillika en demokratisk idédikt,200^ som har sin utgångspunkt i
det senare 1800-talets ideologiska och sociala debatt. Konsekvenserna av för
fattarens antimaterialistiska och organiska verklighetsuppfattning blir att
det enskilda samhället uppfattas som en enhet, där alla delar eller klasser
måste samarbeta för det helas bästa. En betydelsefull roll i detta arbete
tillmäts folkledarna eller de enstaka idealisterna. Den stora massan är enligt
Högbergs synsätt god. Det onda i samhället beror i stället på de härskande klas
sernas själviskhet och cynism samt det därav följande förtrycket. För att kun
na frigöra sig från detta måste emellertid det anonyma kollektivet ha stöd
från framsynta och osjälviska ledargestalter. Dessa förutsätts efter en mo
ralisk reningsprocess bli medvetna om att de har ett socialt ansvar. Denna
övertygelse kommer att dirigera deras strävan att förverkliga ett rättvist och
allmännyttigt samhälle eller om man så vill ett jordiskt gudsrike, där soli
daritetsmoralen och enigheten är hörnstenarna. Kravet på ledargestalternas kal
lelsetrohet och självdisciplin är obönhörligt. I en utvecklingsoptimismsk
vision förverkligas så ett harmoniskt samhälle i den stora ofredens Norrland,
där den kollektiva solidariteten och ledargestalternas sociala ansvarsmedve
tenhet för till ett stegvis gående reformarbete av såväl andlig som materiell
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natur. Den revolution, som äger rum, är på intet sätt i första hand
ekonomisk

utan moralisk-etisk, helt i överensstämmelse med Högbergs avvisan

de av den materiella välfärden som determinant i ett samhälle. Den stora vredens
människor erövrar i stället ett helt nytt tänkande, får en förändrad inställ
ning till de sanna villkoren för mänsklig samexistens. Lösenorden är kärlek
och broderskap, dvs jämställdhet, tros-, tanke- och yttrandefrihet, samarbete
och gemenskap. Detta är en utopi eller som Ludvig Nordström uttrycker det en
"stor historisk symbolbild".I Från Norrlands sista halvsekel söker BjörnWalther och Janne Molin göra om samma konststycke

som Den stora vredens folk

ledare men misslyckas av skäl, som anförts tidigare. Kapten Nimrod, Högbergs
sista, opublicerade roman, utmynnar å andra sidan i likhet med Den stora vreden i allas insikt om den allmänna samhällsnyttans nödvändighet. En harmonisk
202Ì

världsstat kan realiseras.

'

Den stora vreden är en demokratisk idédikt också från en annan synpunkt. Trots
att skildringen förlagts till det svenska stormaktsväldets tid besjunges inte
med ett ord slagfältets bragder. I stället är romanen en hyllning till sam
hällets missgynnade, som tar upp kampen mot andligt och världsligt förtryck.
Därigenom har Högberg velat fästa uppmärksamheten på den sida av den histo
riska verkligheten, som de obesuttnas och underlägsnas situation utgör. En
parallell till denna historiesyn möter i såväl Carl Snoilskys som A.U. Bååths
och framför allt Strindbergs historiska författarskap. Ludvig Nordström häv
dar, att Högberg är "Heidenstams och Lagerlöfs sociala antipod". Nordström
menar dessutom att han är en "djupare och radikalare demokrat än den vacklande
20V)
J Hur det än förhåller sig därmed kan man slå fast att Hög
Strindberg".
bergs politiskt-ideologiska hemort är att söka i det klassiskt liberala läg
ret. Idealismen och verklighetsuppfattningen torde å sin sida främst ha in
spirerats av bekantskapen med Viktor Rydbergs filosofiska skriftställarskap.
Samtidigt med den samhällsideologi, som enligt min uppfattning utgör kärnan i
Den stora vreden, förekommer det också en hänsyftning på konkreta frågor, ak
tuella i Högbergs samtid. Romanen är därför ett debattinlägg i sekelskiftets
samhällsdiskussion. Att Högbergs synvinkel härvid skulle ha varit enbart en
snäv norrländsk torde vara en felbedömning och underskattning av författaren.
I stället tycks han ha haft hela det svenska samhället för ögonen. De väl mas
kerade inläggen i arbetar-,emancipations-, unions- och fredsfrågan dokumenterar
detta. Likaså understryks att de rikedomar, som Mikael Loth förvärvat genom
silvergruvan i Nasafjäll, kommer hela landet till godo. Det finns således ing
en separatistisk tendens i den meningen att Norrland skulle göras till en mer
eller mindre fristående storhet. Tvärtom häcklas då och då den norrländska
misstron "mot allt förnuft af söder" (1:108), och Mäster Sara säger efter Mi
kael Loths seger över översåtarna uttryckligen: "Vi ärom nu ett med Sveriges
folk och det gamla är förgånget, Herren vare lofvad" (111:165). Den stora vre
dens samtidsanalogi är således uppenbar. Det Högberg trodde på och de föränd
ringar han eftersträvade i det egna samhället, har blivit en realitet i hans
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fiktion.
Slutligen har naturligtvis romanen en stark och explicit norrlandspatriotisk
syftning. Detta dokumenteras inte minst av händelsernas fingerade storslagenhet,
personernas ryktbarhet och rikshistoriska betydelse. Härtill kommer skildring
ens etnografiska inslag, som är ett led i Högbergs provinsiella syfte att kart
lägga Norrlands förflutna och lyfta fram landsändan till paritet med övriga
Sverige. Ändamålet har härvid helgat medlen och den påtagliga lögnen och överdriften har varit legitima vapen.
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KAPITEL VIT
Komposition, berättarteknik och stil
Även oin min avsikt vid analysen av Den stora vreden är att förlägga tyngdpunk
ten på romanens samhällsskildring, änser jag mig ej kunna helt gå förbi bokens
komposition, berättarteknik och stil.
Kompositionen är intressant bl a ur den synpunkten, att den visar hur Högberg
trots de väldiga stoffmassorna lyckats skapa en fast enhet av de till synes fri
stående och självständiga berättelsecyklarna. Därigenom kommer formen att bli
ett uttryck för skildringens idéinnehåll. I det korta avsnittet om berättartek
nik har endast personteckning och berättaratt i tyd tagits upp till behandling.
Dessa båda aspekter har jag funnit väsentligast. Romanens människoskildring
dokumenterar nämligen dels Högbergs tidigare skisserade skönlitterära program,
dels bokens två huvudsyften, det historiskt-lokalpatriotiska och det ideellatendentiösa. Samma resultat ger en granskning av berättarens attityd till sitt
stoff. Å ena sidan fingeras den tidlöse krönikören. Å andra sidan tränger sig
den 80-talsradikale upplysningsmannen på. Stilen slutligen får en om ej uttöm
mande sä dock mera utförlig behandling, då den är unik i sin förening av tung
och ornamental kanslisvenska, knappt och drastiskt allmogeidiom och rytmiserande prosa. Den belyser också på ett intressant sätt, hur Högberg löst don his
toriska romanens arkaiseringsproblem.
a. Komposition
Såväl i samtidskritiken som i senare uttalanden om Den stora vreden har anmärk
ningar riktats mot bokens komposition. Oscar Levertin, som baserade sitt omdö
me på enbart Presentupplagan, menade att skildringen hade en tämligen tafatt
spunnen romanfabel.^ Denna uppfattning delades av Tor Hedberg efter en läs
ning av hela verket. Hedberg ansåg tom, att romanen hade störst betydelse
som "materialsamling" och tillägger: "Kompositionen är i högsta grad virrig,
så vida man nu kan tala om någon komposition alls /-/. Det förefaller som för
fattaren i sista delen försökt tota till något sådant som en historisk roman.
Han har illa misslyckats och endast nått att blifva nästan oläslig." Hedberg
påtalar också en mängd "upprepningar och omkastningar i tidsfö ljden", något
som resulterar i ett "oafbrutet gifvande och återtagande".^ Även Carl Ljung
stedt tycks i Den stora vreden främst ha sett en form av uppslagsbok och Hög
berg kommenterar i brev till Lud vig Nordström Ljungstedts recension så:"^
"Doktor Karl Ljungstedt har, som du möjligen sett, bestått stora Vreden en skäligen mycket blandad afgrisning af skäll och beröm i sällsam motsatsbrottning
(= Contrast'). Han tyckes tro, att boken passar bäst såsom en källa af ämnen
för estetisk behandling, ett urvals- och uppslagsmagasin. Nåja, det går väl
också an."^ R.F. von Willebrand sökte orsakerna till den bristfälliga kompo
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sitionen i framför allt verkets bredd och vidlyftighet, som bl a tar sig ut
tryck i det omfattande persongalleriet. Detta, skriver von Willebrand, "ställer
läsarens minne på hårda prof, och skildringens lopp breder allt emellanåt ut
sig till episoder, inför hvilka denne i längden måste tappa tråden"."^ Olle
Holmberg slutligen ställer sig tveksam till huruvida man över huvud taget skall
beteckna boken som en roman "och inte bara en samling tryckta papper av växlan
de kvalitet".^
Kritiken vände sig således i första hand mot bristen på en enhetlig planlägg
ning, dvs den episodiska uppbyggnaden, det till synes oöverskådliga persongal
leriet samt en otillräcklig bearbetning av stoffet. Några positiva omdömen om
Den stora vredens komposition föreligger emellertid också. Ludvig Nordström
reagerade med rätta i sin recension i Västernorrlands Allehanda mot utta
landen, som baserades på det sammandrag, som publicerades våren 1906. Visser
ligen, menar Nordström, höjde sig redan detta "öfver allt, hvad på långa ti
der inom historisk diktning frambragts i Sveriges land". Men han rekommende
rar också dem, som enligt hans synpunkt varit för snabba med sitt omdöme, att
läsa hela verket, "så skola de finna att hela kompositionen, om också här

71
och hvar glappande i detaljen, dock fast och storartadt blifvit genomförd". '
Hans Larsson gör ett liknande påpekande i sin recension år 1907: "Hvad man i
sammandraget alls icke fick mening i visar sig här (dvs i den fullständiga
upplagan) ha en god sådan." Larsson finner "en klar idé, en genomgående hel
het och en god motivering".^ Trots den kritik R.F. von Willebrand riktade
mot kompositionen betonar han dock, att skildringen "fortlöper, trots utvik91
ningarna, med malmedveten stegring intill slutet". J
I viss mån kan den negativa kritiken av Den stora vredens komposition sägas va
ra en felbedömning. Att som Levertin basera ett helhetsomdöme på enbart Present
upplagan måste bli missvisande. Vidare har kritiken som mall uppenbart haft den
konventionella romantypen, vilken förutsätter en fast intrig och sluten kompo
sition. Redan undertiteln, Nordsvenska öden ur häfd och sägen, ger emellertid
klaven till bokens förståelse. På samma gång som Högberg genom den hänvisar till
en anonym berättartradition och historiska annaler ger han också en tydlig an
visning om Den stora vredens typ av skildring. Han avsåg ingalunda att skriva
en historisk roman i traditionell bemärkelse. I stället har han skapat en öp
pen krönika och givit en serie bilder, som påstås ta sin utgångspunkt i den
lokala berättartraditionen och historien och som knyts till en bestämd epok
och geografisk miljö. I denna mångfald finner man emellertid en fast episk rän
ning.

Genom sin cykliska uppbyggnad kan Den stora vreden föras till samma
111
romantyp som exempelvis Gösta Berlings saga och Karolinerna. J

Huvuddraget är skapandet i episoder, vilket visar skildringens nära anknyt
ning till den muntliga berättartekniken. Att så verkligen är fallet dokumen
teras av att romanen redan från början var koncipierad mindre som ett slutet
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verk än som en serie berättesecyklar. Dessa hade visserligen ett gemensamt per
sonbestånd och hade händelserna förlagda till samma lokalitet^ men var ändå
relativt fristående. Belysande är Högbergs ord i förläggarbrevet från 1892.
Han skriver: "Man vill fästa uppmärksamheten därpå, att hvar och en af dessa
underafdelningar synnerligen väl lämpa sig för utgifning i bokform, men för
fattaren vill i sådant fall att man angifver den titel, som visar den behöriga
platsen inom verket som helhet."131J Greppet har bibehållits också i den slut
liga formen. Verifikationen på de enskilda berättelsecyklarnas egen självstän
dighet är, att de samtliga har en spännnande handling med början, mitt och slut.
Illustrativa exempel härpå är Kvarnförlossaren (1:3 ff), ödesvägen till en
lifsgärning (11:63 ff), Från Master-Saras krig (11:197 ff) och Skulfolkets
saga (11:241 ff). Likaså visar Högbergs diskussioner med Fritiof Hellberg om
vissa uteslutningar ur verket på de olika cyklarnas substantialitet."^
Fördelen med den episodiska kompositionen var naturligtvis, att den gav möj
lighet att i skildringen inrymma så mycket stoff som möjligt. Författarens berättarglädje, ofta med anknytning till skämtsagans parodi-

och härmnings-

teknik samt drift med enfald och lättrogenhet kan. exemplifieras med Grelsmännens möte med trollkarlen (1:321 ff), pedellen (11:95 ff) och tant Steuchia
(11:46 ff)."^ Av samma typ är Emanuels strid med "de sju falske profeterna"
(11:133 ff) och hans agerande före slaget vid Remsle bro (11:204 - 213), Nils
Vänglunds fantastiska berättelser om sina äventyr i Ryssland (111:309 ff) samt
Mikael Loths överlistande av greve Dohna (111:401 ff). Nackdelen är att det
lätt uppstår en negativ spänning mellan dessa självständiga delar, som utgör
enheter för sig, och helheten.
Högberg har som påpekats sagt sig vara nöjd med Iduns Presentupplaga.16-) Han
har även visat sig vara beredd att diskutera andra förslag till sammandrag ur
boken.Detta skulle kunna tolkas som om romanen inte hade en fast och enhet
lig plan, som skulle kunna gå till spillo i stympade versioner. Ett sådant an
tagande är emellertid felaktigt, och det står helt klart att Högberg trots den
öppna kompositionen syftat till att skapa en enhet och slå sammanhållande län
kar mellan de olika berättelsecyklarna. "Avsikten var jämt upp att skapa en
större helhet även med tillmötesgående av tidens befallande modenyck för kor181
tare, fristående bitar," intygar han i en tidningsartikel från 1917.
Som
den fortsatta framställningen skall visa har han också lyckats i sitt uppsåt.
Bakom den episodiska och lösa kompositionsformen med sin skenbara splittring
döljer sig nämligen en rad sammanhållande faktorer, som gör Den stora vreden
till något annat och mer än en serie berättelsecyklarutan djupare inbördes
sammanhang.
En yttre enhet garanteras redan genom att berättelserna knutits till samma lo
kalitet, Norrland, med Härnösand i centrum.Vidare har de i sin slutgiltiga form
skrivits in i en bestämd tidsram, nämligen 1675-1721. I det gemensamma person
beståndet ligger, trots mängden figurer som knutits till skildringen, till yt
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termera visso en enhetsskapande faktor. Vid en närmare granskning finner man
nämligen att romangestalterna grupperats efter en enkel och klar plan. Dock
gäller om några av dem att de försvinner för att aldrig återkomma.
I centrum ställs undersåtarna. På den ena sidan om dem har deras medarbetare
och hjälpare inordnats, på den andra deras motståndare, översåtarna. Samtliga
tre grupper har sina nominella representanter. Detta grepp är fundamentalt
för kompositionen, som utformas som ett spel med drag och motdrag mellan de
varandra motsatta persongrupperingarna. Den som sätter i gång spelet är Gråe
Jägarn, som i kompositionen har den tekniska funktionen av en sorts regifigur
av liknande typ som de andeuppenbarelser, som förekommer i exempelvis Eugène
19)
Sues romaner. } Allestädes närvarande ingriper han som en Deus-ex-machina i
kritiska situationer för att länka händelserna efter sin vilja. En likartad
funktion har 01-Evert, som i många sammanhang görs till Gråe Jägarns ställ
företrädare. 01-Evert kan genom sin höga ålder och egenartade spådomsförmåga
sägas vara en norrländsk Teiresias, som vidarebefordrar • 'gudarnas' vilja.
Också framställningen av den åldrige spåmannen i ständigt likartade termer
understryker intrycket av händelsernas kontinuitet (se 1:355, 11:216, 111:289,
355). Schematiskt kan romangestalternas plats illustreras på följande sätt,
där

» anger ennegativ,

4

» en positiv relation:

Gråe Jägarn

I

01-Evert

!

medarbetare

undersatar

motståndare

Svarte-Mickel
Emanuel Bredman
Svarte-Petter
Nicolaus Gissler
Laurentius Springer
Mäster-Sara

Torpar-Mickel
Per Olsson
Järker Mäldare

Göran Wallin
Andreas Asp
Abraham Bång
Olof Vestman
Rike-Mates
20)
Tant Steuchia

Samtliga övriga personer med undantag för Finn-Anton låter sig inordnas i den
na ram, där deras uppgift företrädesvis är att belysa motsättningen mellan sam211J

hällets olika fraktioner.

Mindre fängslande som karaktärer och individer far

gestalterna härigenom desto mera intresse som komponenter i en större helhet.
Då översåtarna görs till bärare av egoism och förtryck och undersåtarna och
deras medhjälpare av altruism och harmoni rymmer den på en antites byggda per
songrupperingen också en belysning av skildringens grundide. Denna kan som den
tidigare framställningen visat preciseras som altruismens seger över egoismen,
enighetens triumf över splittringen, de olika samhällsmedlemmarnas samverkan
till allas fromma.
I de olika berättelsecyklarna ställs vid upprepade tillfällen dessa två kon
trasterande etiska principer mot varandra, företrädesvis i form av dialoger,

22)
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Så kommer majoriteten av replikskiftena att utgöras av konfrontationer och of
fensiva orddueller (se t ex 1:15-17, 72-76, 119-125, 206-223; 11:6-9, 135-143,
179-192; 111:26-30, 93-95, 324-336). Det förtroliga samtalet vän och vän emel
lan är däremot i uppseendeväckande mindertal. Detta är förvisso ingen till
fällighet utan snarare en medveten kompositionsprincip. Härigenom har Hög
berg nämligen gjort de till synes fristående berättelserna till en serie vari
ationer på skildringens grundtema, något som garanterar Den stora vreden ett
obestridligt inre sammanhang. Detta grepp, där delarna kommer att samverka med
varandra till en slutlig enhet, är en klar parallell till verkets budsk^) om allas
samarbete till det helas bästa. Romanens form har blivit ett uttryck för dess idé.
Det tidigare nämnda spelschemat äger giltighet även för den irtrig som finns in
byggd i romanen och som har formats till en sammanhållande kompo
sitionslinje rakt genom hela verket. Intrigen, undersåtarnas frigörelsekamp,
har gestaltats i nära anslutning till det klassiska dramats teknik med händel
seförloppets förberedelse, antydningar, bakslag och peripeti.
Förutsättningen för huvudhandlingen eller dennas exposition ges i de två första
berättelsecyklarna, Kvarnförlossaren (1:3 ff) och Till stids mot landets drake
(1:57 ff). Tilldragelserna i Kvarnförlossaren visar i närbild spänningen mel
lan å ena sidan världslig och andlig överhet, å andra menige man. Detta sker
genom konflikten mellan kronofjärdingsman Mates Hampuson och torparen Mickel
Ingevaldsson. I ett vidare perspektiv understryks i Till strids mot landets
drake (1:57-94) den världsliga överhetens otillräcklighet och prästerskapets
självsvåld och maktlystnad. Vidare klargörs Gråe Jägarns position i kampen ge
nom hämnden på Mates för dennes orättfärdighet mot Mickel (1:23-28). Slutli
gen föregrips vad som skall ske i de två introducerande cyklarna genom Ol-Everts
ord: "En stor afvoghet öfvervinnes endast af en stor kärlek, när den rätte
kommer" (1:108). Profetian rymmer två antydningar. Dels klargörs, att en viss
etisk hållning måste uppnås, innan förtrycket kan avplanas. Dels påstår 01Evert, att denna attityd kommer att realiseras först genom en därför utvald
människa.
I de följande berättelsecyklarna får man följa undersåtarnas kamp mot översåtarna på olika plan. I botten ligge r hela tiden landsmenighetens övertygelse
om en stundande befrielse. Om än något omständligt förs händelserna framåt ef
ter ett synligt kronologiskt mönster till en kris. Karl XI:s ingripande och
bestraffande av ämbetsmän och präster (1:109 ff) 1694 samt Svarte-Mickels och
hans medhjälpares förfelade sammansvärjning 1699 utgör etapper på menige mans
väg till en gemensam resning. Den "crisis", som Georg Wallin förutspått sin
far biskopen (1:222), blir ett faktum genom undersåtarnas samlade tåg till
Härnösand, där de kräver sin rätt. Någon exakt datering av "antikristernas
tåg" har ej gjorts. Förmodligen har Högberg tänkt sig, att händelsen äger
23)
rum någon gang mellan 1704 och 1707. J
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Därefter ställs Emanuel Bredmans och Mäster-Saras livsgärningar i händelsernas
mitt (Eld ur drifvan 1:195 ff, Nya skapelser 1:311 ff, Mäster-Sara återkommen
11:3 ff, Ödesvägen till en lifsgärning 11:63 ff, Fejden med de sju falske pro
feterna 11:133 ff, samt Från Mäster-Saras krig 11:197 ff). Tilldragelserna i
dessa berättelsecyklar, som bildar episka centra i första respektive andra
delen, hotar självfallet helhetsintrycket. Detta bevaras emellertid genom att
det inte finns några vattentäta skott mellan Emanuel Bredmans och Mäster-Sa
ras verksamhet och undersåtarnas frigörelseförsök. Tvärtom är deras gärningar
ett led i de förtrycktas kamp. Mäster-Sara och Emanuel Bredman blir helt en
kelt Svarte-Mickels ställföreträdare under hans frånvaro från scenen och de
ras insatser relateras ständigt till denne och det väntade omslaget. Så heter
det exempelvis om Mäster-Sara: "Hennes anseende vardt mycket stort, och den
makt hon därpå byggde i spetsen för sina lydiga kvinnor var häller icke ägnad
att komma i vägen för den verklige makthafvaren, som snart skulle komma med
allsvåldig befogenhet, sporrstöflad och örnfjädrad" (11:227 f). Emanuel Bred
man "bief en stor profet, just en sådan som Elias eller Johannes-Döparen"
(111:384). Därmed indiceras, att han inte är Messias, den verklige befriaren,
men väl en föregångsman till denne, dvs Svarte-Mickel.
De ovan nämnda berättelsecyklarna demonstrerar också den gradvisa framväxten
av den nya etiska hållningen, varigenom den tematiska enheten iakttas. Detta
gäller även för de sägenberättelser, som kopplas samman med Emanuel Bredmans
och Mäster-Saras levnadsöden. Som exempel kan anföras de båda Grelsmännens sa
ga, som ytligt sett kan tyckas vara en onödig digression. Efter en lång rad
äventyr tänkes de båda utarmade båtsmännen, som återvänt från kriget, ha skaf
fat sig en betydande förmögenhet genom att de blivit ägare till Gråe Jägarns
silverbälte. De avser då att på egen hand göra sig en karriär, "dessa fattiga
människor, nyss helt obekymrade, men nu som rike män förvandlade till trälar
under nidskheten" (11:104). Mäster-Sara övertalar emellertid dem att förena sig
med henne och Emanuel Bredman i solidaritetens och samhällsnyttans intresse:
"Nu blefvo Grelsmännen vacklande,och huru Mäster-Sara ljufligen hylrade med
dem, så sade deras hjärtan med djup suck farväl åt peruker, kontor och ocker"
(11:124). Sägenberättelsen om Mästaren Erieus får en liknande tydning. Ericus
har "i missförstånd om sitt rätta kall"(II:72) ägnat sig åt lärda latinstu
dier. En dag får han se Gråe Jägarn stå och mala böcker i en kvarn. Den moti
vering som Gråe Jägarn lämnar för detta underliga beteende är: "Jag vill se,
om det varder mat i landet af den myckna lärdomen" (11:72). Mästaren Ericus
grips av upplevelsen och slår in på en ny levnadsväg. Han blir en "hjärtemän
niska", som har sin främsta omsorg om "nödens barn" (11:76).
Den sista berättelsecykeln före omkastningen, Skulfolkets saga (11:241 ff), är
påfallande fristående, något som Högberg varit väl medveten om.Men också
här genomförs grundidén. De illa beryktade Skultjuvarna förmås nämligen till
samarbete för landets försvar och därmed samhällets bästa. Detta sker genom
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Gråe Jägarns ingripande. Vidare förebådas-händelsernas omkastning genom Gråe Jä
garns uppmaning till Skulfolket:" /-/ stunden är kort, min väg är lång och häs
ten min kan vara här, innan du vet ordet. Första dagen i detta års åttonde
månad bör kvällssols öga skåda er samlade, alla lösingar, allt pack, alla skäl
mar och skojare, som i landet finnas, där söder vid öfversteprästens stad, så
dagas alltid någon råd" (11:247).
Peripetin inträder genom Svarte-Mickels återkomst i berättelsecykeln Löftessvennen återkommen (11:279 ff), vilken förlagts ungefär till verkets mitt.
Konsekvensen av hans hemkomst är en genomgripande förändring av förhållandena:
"Dagens väldiga tecken och under jämte ordens och gärningarnas starka vittnes
börd hade med ens sagt folket, att nu omsider var han återkommen, landets länge
bidade önskesven, Svarte-Mickel, Gråe Jägarns gusson, som hade spådomslöftet
att undanrödja gammal vrede med roten" (11:330). Prästerskap och landsbe
tjäning ställs till ansvar för sina gärningar, Emanuel Bredmans jordbrukslä
ra och Mäster-Sarashandel på Norge legaliseras, undersåtarna får göra sina
klagomål hörda och Skulfolkets väldiga här på 12 000 tiggare närmar sig Här
nösand. Den centrala berättelsecykeln blir därför från rumslig synpunkt Löftessvennen återkommen,Trådarna från föregående avsnitt samlas ihop och det kom
mande händelseförloppet förbereds. Den kan därför sägas vara avslutningen på
de två första delarnas händelser och introduktionen till tredje delens.
Denna senare ägnas åt skildringen av den nya epoken i det norrländska samhäl
let. översåtarna överger sin gamla maktpolitik och tvingas till samarbete.
Om än något motvilligt blir de inför hotet av såväl yttre som inre fiender
införstådda med valspråket: "Alle skola allom hjälpa." Därmed har också 01Everts spådom från verkets inledande berättelsecyklar gått i uppfyllelse. I
ett av skildringens avslutande kapitel bekräftas detta genom hans ord: "Nu
har jag sett det enkla visdomsundret;alle skulle hjälpa alla genom en, men
icke en bjudande herre, utan allas tjänare" (111:361). Här .föreligger således
en direkt anknytning till profetian i Till strids mot landets drake. Ytter
ligare en sammanhållande länk slås över hela verket. Gråe Jägarns debut i Kvarnförlossaren, då han söker sig en gudson, får sin pendang i Den stora vredens
allra sista berättelse, En stad under vildmark. - Sällsam riksgräns i öster. En gruflig hälsning till själsämbetet (III:430~ff). Gråe Jägarn är åter stadd
i fadderärende. Denna gång står det emellertid klart att han koraner att miss
lyckas i sitt uppsåt att finna en ny gudson. Prästerskapet förklarar nämligen:
"Och så långt ifrån att vi skulle åtlyda sliker hälsning är det nu inom vår
maktvärjo en gång för alla bokskrifvet, stadgadt, afsagdt, vidkändt och fast
samt blifver därvid, att Gråe Jägarn aldrig får gussöner mer" (111:439). Kor25")
respondensen mellan verkets början och slut är uppenbar. J
Av intresse i samband med den nu behandlade episka ränningen i romanen är
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att något granska stoffördelningen på de olika berättelsecyklarna. Sammanlagt
innehåller verket 16 berättelsecyklar med en genomsnittslängd på 75 sidor.
Enast fyra cyklar överskrider detta sidantal:
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Som synes följer på de korta berättelsecyklarna i del I en påfallande lång,
nämligen den som innehåller skildringen av vad som ovan kallats krisen eller
antikristernas tåg till Bispehöjden. I del II är det Löftessvennen återkommen,
peripetin, som är längre än genomsnittet. Slutligen har i del III de två berät
telsecyklarna om Svarte-Mickels verksamhet och återställande av balansen i sam
hället en avsevärd längd. Högberg kunde mycket väl ha delat upp exempelvis Den
kunglige makthafvaren i två b erättelsecyklar (lämpligen I-IX, X-XV) liksom
Landsherren i krig i tre (förslagsvis I-VII, VIII-XIV, XV-XXIV). Detta har han
emellertid underlåtit att göra.^ Även om det här bakom ej ligger en medveten
kompositionsprincip, har resultatet blivit ett väl avvägt helhetsintryck, där
stoffördelningen harmonierar med det fiktiva händelseförloppet. Detta senare
fortlöper enligt ett fast kronologiskt schema, där avgörande och betydelseful
la händelser markeras genom anmärkningsvärt långa berättelsecyklar. Mot slutet
anslås tre tunga och breda ackord i ständig stegring, som får tona ut i ett

diminuendo.
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Den kompositionella enheten i Den stora vreden markeras slutligen genom den
ramberättelse, som Svarte-Mickels levnadsöde utgör. I helhetens intresse upp
rättar författaren även en rad förbindelselänkar mellan denna och den histo27Ì
riska intrigen. 3 För att skapa sammanhang i Svarte-Mickels levnadslopp har
Högberg på ett ganska enkelt men ändamålsenligt sätt arbetat med en rad pro
fetior och förutsägelser i de inledande berättelsecyklarna, som i den fortsat
ta framställningen blir handlingstrådar med sammanhållande funktion. Härigenom
upplevs skildringen som en totalitet av läsaren.
Klaven till Svarte-Mickels framtida levnad ges genom Gråe Jägarns utspel i
Kvarnförlossaren. Torparen Mickel, som förgäves sökt finna faddrar till sin
hustrus son, får besök av Gråe Jägarn. Denne söker sig en ny gudson och Mic
kel säger: "Då kan du så liks ta pojken min, skulle vara"(1:47). Därmed har
ett slags djävulsfördrag ingåtts och Svarte-Mickel står hädanefter i Gråe
Jägarns tjänst. Hans kommande uppgift klargörs också i detta tidiga sammanhang.
Den är att döda den stora "landsdraken" (1:46), dvs övervinna förtrycket över
menige man. I samma berättelsecykel understryks detta vidare genom moderns
välsignelse, som uttalas då Svarte-Mickel skall döpas: "Signad vare du, min
själs önskesonJ I brist och armod bief du född, och mörksens väldigheter stodo dig i vägen. Så slå dem du med Herrans starkhet, ty du har starkt påbrå,
och Herrans änglar följe dig på vägen" (1:52 f). I nästa berättelsecykel antyds
Mäster-Saras och Svarte-Mickels kommande relation till varandra, av Högberg be
tecknad som "en af handlingens brandröda trådar".^ Vid en sammankomst på Gäv
leborgs slott tillfrågas Mäster-Sara: "Är den där Mickel din hjärtekär?" Hen
nes svar blir: "Inte än, men kan väl bli" (1:86). Denna situation blir även
utgångspunkten för ett förväxlingsmotiv, som sedan återkommer i skildringen.
Innan spelet kan börja linjeras det följande skeendet upp ytterligare. Det sker
i berättelsecykeln Dopkamraterna (1:119 ff). Svarte-Mickel konfronteras här för
första gången med översåtarna och hans kommande motsatsställning till dem un
derstryks ytterligare. Kronofjärdingsman Mates, som tagit hand om den nu för
äldralöse Svarte-Mickel, håller på kyrkans initiativ en "hård hand" över ho
nom. Rike-Mates' församlingspräst har nämligen förklarat: "Du hörde nyss hvad
Gråe Jägarns faddersöner skaffa i denna världen, dessa olycksfödde och fördömlige ofridshjältar, icke värde luft och sol, ej bäckens vatten. Likväl kan det
vara väl fördristat att i förväg rent förkasta någon själ, som har del i Kris
ti dyra blod. Här måste späkelsen frestas i växande grad, ty öfverheten känner
alltför nogsamt hvad frukt som kan förväntas af detta fröet Svarte-Mickel"
(1:123).
Svarte-Mickels sista tid i Rike-Mates' hus innebär emellertid en förändring,
iscensatt av 01-Evert och dennes profetior. Till Svarte-Mickel säger den åld
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rige siaren, att han är utsedd att avskaffa "vreden" och förutspår honom rike
dom och framgång: "Du och ingen annan! Därför skall du ut till dina krigsmans
stycken och vinna namn i världen" (1:140). Kyrktjuven Jan, som hör förutsägel
sen om Svarte-Mickels storartade framtid, ber att en gång bli ihågkommen av
(Initio. Viilnro s/igrr 0|-|!,vcrt till dot florska sflndrbudnl l lrrgjn«? Vdlnrn, 'juiii
också ät' närvarande i denna scen, att norrmännens flotta en gång skall bli bort
stulen av Svarte-Mickel. Spåmannen tillägger: "Med eder stulna härsmakt af väs
tan slår den svenske tjyfven ryssens här af östan" fl: 137). Slutligen antyder
01-livert lör Rike-Mates, att dennes förmögenhet visserligen kommer att ha be
stånd så länge Mates lever, "men dottern, tjuguhemmanspigan, hon kommer i back
stugan, hon" (1:141). Som plåster på såren tillägger spåmannen emellertid: "Jag
vill ej gå i god för något, men fresta likväl, om rika pojken här kan städjas
som måg i gården" (1:142). Då Svarte-Mickel är tveksam om huruvida han

skall

följa 01-Everts uppmaning att ge sig ut i världen, uppenbarar sig Mäster-Sara
och förmår honom att ta det avgörande steget för att undgå prästerskapets pla
ner på att sätta honom ifängsligt förvar: "Ja, tag du bort gammelvreden och
blif general och excellens och allting annat stort, så skall du se, att präs
terna börja vänskas med dig" (1:157). Den antydan om Svarte-Mickels och MästerSaras kärlek, som gjordes i Till strids mot landets drake, upprepas också i
detta sammanhang. Då Svarte-Mickel ser Mäster-Sara resa bort i sin släde från
Rike-Mates' gård känner han "under hjärtat en värk så hård, och dock så ljuf"
(1:163).
Genom Finn-Antons långa monolog, Afgrundslögnen, som förbytte sig till dagens
sanning (1:240 ff), införs slutligen två motiv, som kommer att fungera som
sammanhållande länkar i huvudpersonens levnadsöden. Svarte-Mickel har haft
"sänglag" med Antons dotter Anna och sedan övergivit henne. Konsekvenserna här
av blir dels att Svarte-Mickel genom Annas konspirationer tvingas tända eld
på finnbyn Stora-Selet, där samtliga nybyggare omkommer i lågorna. Minnet av
denna händelse dyker sedan ständigt upp i hans tankar. Dels åstadkommer FinnAntons förbannelse över Svarte-Mickel på grund av att han svikit dottern ett
länge oöverstigligt svalg mellan denne och Mäster-Sara. Trollgubben själv blir
också ett slags ledmotiv i romanen. Varje gång han dyker upp väcker hans dyst
ra gestalt med de "trolska glinderögonen" förstämning och rädsla. Han blir
således en inkarnation av det tidstypiska

inslag av magi, som fyller Den sto

ra vredens sidor, men samtidigt en symbol för ockultism och mystik inför vil
ket såväl dåtidens som 1800-talets människor, inklusive Högberg själv, stod
frågande (se t ex 11:336, 111:43).
Efter de nu nämnda berättelsecyklarna är Svarte-Mickel borta från scenen ända
fram till Löftessvennen återkommen. Det kan ju tyckas märkligt, att berättaren
på detta sätt skickar bort sin hjälte under en stor del av romanen. Förklaring
en härtill torde för det första vara att själva förutsättningen för att Svar-
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te-Mickel skall kunna påverka samhällsförhållandena är,att han skaffar sig en
egen maktposition. Detta skulle ha varit så gott som omöjligt för honom om han
stannat kvar i hembygden. För det andra måste marken förberedas för hans om
daningsarbete. Detta sker genom Emanuel Bredmans och Mäster-Saras insatser.
Trots sin fysiska frånvaro är han emellertid närvarande hela tiden genom rela
tionerna mellan honom och undersåtarna. Ständigt dyker han upp i deras tankar
och förhoppningar. Då de båda Grelsmännen är ute på skattsökaräventyr slås de
plötsligt av erinringen om Svarte-Mickel: "Här låg ju skatten åt Svarte-Mickel! Det var just en vån att sätta sig här i all glömska och vakta efter hvad
berget gömde åt honom fram genom åren för hans omisteliga välgärning att nedslakta landets drake en gång, när han väl komme åter från världen den vida"
(1:325).Inte bara Grelsmännen har honom i åtanke. "Den, som skulle slå det sto
ra odjuret, dröjde, och fiere än skattsökarne på näset började tala om hans ofärd på österhafvet eller död i öfversåtarnes spetälska timmerkula, ty säg
nen var tvåfaldig. Men mödrar, som bådo för sina söner i kriget eller deras
själar, inlade fortfarande sin bönesuck äfven för honom" (1:336). Genom de
förhoppningar, som undersåtarna knyter till Svarte-Mickel och hans återkomst,
blir han under sin frånvaro till en allt mäktigare gestalt, vilket innebär
en ständig stegring av händelseförloppet och ett understrykande av det stor
artade i hans kommande uppgift: "Den stora drakens spådde nedslaktare väx
te, lefvande eller död, till en med åren allt väldigare jätteskepnad" (1:358).
Vid ett tillfälle får han göra sig påmind i mera handgriplig form, nämligen
genom ett brev och en dyrbar försändelse till Mäster-Sara: "Och liksom långt,
långt fjärran förnams det kraftiga vingslaget af denna örn, som här i bygden
fick bära ovärdiga fjättrar. Han skulle återkomma, jublade själarna, för att
hämna all kränkt rättfärdighet efter spådomslöftet" (11:57).
På detta sätt håller författaren genom de olika berättelsecyklarna hjälten i
ständig närvaro för att åter igen låta honom dyka upp i Löftessvennen återkom
men. I denna samt tredje delens berättelsecyklar Den kunglige makthafvaren
(111:3 ff) och Landsherren i krig (111:173 ff) går de profetior, som gjorts
i första delens tre inledande berättelsecyklar, i uppfyllelse. Löftessvennen
återkommen och Den kunglige makthafvaren ägnas åt Svarte-Mickel som "vredens"
överman och dödare. Det förväxlingsmotiv, som förbereddes i Till strids mot
landets drake och fördes vidare genom Svarte-Mickels gåva till Mäster-Sara,
återkommer här för att vilseleda översåtarna (11:355). I Ett sällsamt frieri
(111:31 ff), Vid ockrarens dödsbädd (111:85 ff) samt Lärde känna sin öfverman
(111:165) besannas 01-Everts profetior om Rike-Mates och dottern Lisa. Svarte-Mickels krigsbragder mot Ryssland och Norge i Landsherren i krig får också
det förlopp, som 01-Evert en gång sagt i Dopkamraterna.Vidare försätts Finn-
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Antons förbannelse ur spel och Mäster-Saras och Svarte-Mickels kärlek besegras
genom deras äktenskap i Förtrollningen löses (111:290 ff). Också Kyrk-Jan dy
ker upp med sitt många år gamla krav: "Och si nu är spådomen uppfylld och jag
kom att mig anmäla" (111:347). I Ett byalag under griftehögen.Ett minnesrikt
graföl därtill (111:369 ff) får ogärningen från Stora-Seiet sin upplösning och
de egentligen skyldiga sin bestraffning. Likaså sluts cirkeln genom att det i
Kvarnförlossaren ingångna djävulsfördraget upplöses mot skildringens slut.
Svarte-Mickel har med Gråe Jägarns hjälp utfört sitt beting men hans sinnelag
är ej längre det rätta. Därför måste han också dra sig tillbaka från sin ställ
ning som Norrlands styresman. Ol-Evert säger: "Stackare, stackare dig!" (III:
358) och förklarar: "Du är icke längre söndagsbarnet, gråmansgossen, SvenskeMickel! Andens och öfverlyckans gåfvor ha flödat nog /-/, ja du hör att det för
byter sig. Bäst vore, om de högge af ditt hufvud nu" (111:362).

Högberg har således haft den artistiska ambitionen att söka hålla samman det
omfattande och episodiska berättelsestoffet och även lyckats att av detta göra
en totalitet. Enhetsfrämjande faktorer framför andra är för det första att ro
mangestalterna grupperats efter ett bestämt schema, som leder till ständiga kon
frontationer mellan representanterna för de olika samhällsfraktionerna. Innerst
belyser dessa en dragkamp mellan två olika etiska hållningar. Som spelets re
gissör fungerar Gråe Jägarn och hans ställföreträdare Ol-Evert. För det and
ra löper intrigen enligt ett väl avvägt mönster som en fast sammanhållande länk
mellan de olika berättelsecyklarna. Slutligen och för det tredje hålls det dis
parata stoffet samman genom en ramberättelse, Svarte-Mickels levnadsöde, i vil
ket en rad ledmotiv infogats som episka bindemedel. Den kompositionella stom
men i romanen kan därför schematiskt tecknas på följande sätt, dock med reser
vation för att utvikningarna är många och de fem första berättelserna i Grafvar
i vildmarken ej kunnat inrymmas.
A. Gråe Jägarn gör utspel och ger Svarte-Mickel ett uppdrag.
B. Översåtarna gör utspel och Svarte-Mickel konfronteras med dem.
C. Gråe Jägarn gör nytt utspel i Ol-Everts och Mäster-Saras ställföreträdande
skepnad.
D. Svarte-Mickel och hans ställföreträdare Emanuel Bredman och Mäster-Sara gör
utspel.
H. Översåtarna slår Svarte-Mickel och hans ställföreträdare.
F. Svarte-Mickels ställföreträdare slår översåtarna.
G. Svarte-Mickel slår översåtarna och djävulsfördraget upplöses.
H. Gråe Jägarn gör ett sista, misslyckat utspel.
Att läsa Den stora vreden ger ett intryck av digressionemas mångfald men ock
så tack vare denna fasta och enkla konstruktion en upplevelse av deras inbör
des samband och verkets enhet.
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b. Be rät.tarteknik
Tyngdpunkten i Den stora vreden ligger på skildringen av samhället som en totalitet. En följd härav är den mera förströdda uppmärksamhet som Högberg ägnat
teckningen av de enskilda individerna. I allmänhet är denna tämligen schablonartad och ytlig, dock med en bestämd reservation för några av andraplansfigurerna.
Den fattige och plågade torparen Mickel hör till dem som stannar kvar i läsarens
minne liksom gestaltningen av 01-Evert med den stapplande gången och "påk i
benrangelshand och sin outslitliga näfverväska öfver ryggens båge" (111:289).
På likartat sätt får Finn-Anton en skarp kontur genom några få upplysningar om
hans "glindrande trolska ögon", "bistra löje", frånstötande väsen och sniken
het. Det snabba porträttet av Karl XI har en slående realism, "åldrig, torr,
nersnusad, hopskriden och liten under sin stora peruk" (1:95). Drastisk är även bilden av de tre konkurrenterna om Gråe Jägarns

silverbälte, där några

knappa anmärkningar om kroppshållning, rörelse och blick är tillräckliga som
karakteriseringsmedel (11:105 f).
I övrigt är gestaltningen av personerna starkt typiserande och saknar djupgåen
de analyser. Den har på samma sätt som samhällsskildringen gjorts över ett antitetiskt mönster. Detta visar sig redan i den yttre karakteriseringen. Liksom
i den isländska sagan ges denna i samband med presentationen av figuren genom
några få upplysningar, vilka mestadels innehåller sådan information att läsaren
redan genom en persons utseende kan avgöra, till vilket läger i den stora kraft
mätningen vederbörande har slutit sig.
Undersåtarnas förtryckare framställs i negativa termer (se t ex 1:71, 329, 11:94).
Folkledarna och samhällets hjälpare är å andra sidan vackra och ståtliga. Då
Svarte-Mickel återkommer som Mikael Loth sägs han vara "mycket aristokratisk
till utseendet" (11:290), "smidig och nätt i sina rörelser samt svång om lifvet som en geting i tidens karolinska krigardräkt" (11:289). Hans kumpan Svarte-Petter omtalas i samma positiva ordalag (se t ex 111:59) liksom Laurentius
Springer, "med frimodig uppsyn och godt utseende" (111:75). Speciellt angelägen
synes Högberg vara att betona Mäster-Saras skönhet och ungdom. Hon är inga
lunda "en grofbyggd och åbäkelig jättinna"(III:191) eller "en fyllig gumma med
skinnförkläde och en smula skägg på hakan" (111:220) utan "lätt som en svala"
(111:191), "skön som en nordisk sommarkväll" (1:142), "näpen, strålande angenäm"
(11:173).
En alldeles särskild uppmärksamhet vid den yttre karakteriseringen ägnas rös
ten och blicken, som samtidigt blir omedelbara uttryck för en persons indivi
dualitet eller ett själsligt förlopp. Förmodligen bör Högbergs intresse för i
varje fall blicken som en återspegling av personligheten ses mot bakgrund av

149

det tidigare nämnda ockulta intresset. Också här möter schematismen. Mikael
Loths stämma är "manlig, fast och allvarlig" (111:115) och han har "mild sol
glans i sina svarta ögon" (11:305). Mäster-Saras röst beskrivs som en "ömt
dallrande ton" (111:115) och hennes ögon är "varmt talande" (11:344). Anföringsverben i samband med gestalterna ur det motsatta lägret är däremot exempelvis:
"sporde /-/ med sin grafröst" om Andreas Asp (11:4), "framhuttrade med dof
bitterhet i sin jämmerton" om Göran Wallin (11:16), "gnällde" om jungru Lisa
(1:135), sade "hväsande illt och hotfullt" om Åsele-Pålle (1:201). Denna form
av anföringsverb blir tillsammantagen med dialogen ett väsentligt karakterise29)
o
ringsmedel. ' Som exempel på blicken som ett uttryck för översåtarnas känslo
löshet och illvilja kan nämnas Andreas Asps blick, "häpen och skamset skelande,
underligt glansfull" (111:294), Mäster-Abrahams ögon, vilka blir "som ispilar
/-/ kalla och hvassa" (1:329) eller Mor Mates, som "slängde /-/ åt sina förutkomna gäldenärer ett giftigt ögonkast" (111:25). Liksom i sagan är således den
yttre gestalten ett direkt uttryck för den inre karaktären, och teckningen
görs så gott som genomgående i svart-vitt. De onda är fula och de goda vackra.
Förgrundsgestalterna kommer därför att sakna såväl historisk som psykologisk
trovärdighet och har i stället en nära släktskap med hjälten respektive skur
ken från folksagan eller sägnen.
För att inte störa den historiska illusionen genom att för ofta blicka in i
sina figurers medvetande föredrar Högberg att se sina personer utifrån. Med
förkärlek låter han därför en gestalts sinnesstämning konkretiseras i iakttag
bara reaktioner i stället för att psykolgisera. Undersåtarnas betryckta läge
återspeglas redan i deras kroppshållning. Järker Mäldare är "torftig, böjd
och grå men spelande kvickögd" (111:24), Per Olsson "gammal, grånad och böjd
af den framfarna tiden" (11:347). På likartat sätt registreras en lynnesskift
nings fysiologiska effekter i stället för en analys av själva känslan. Exemp
len härpå är många och de har ofta en hög grad av åskådlighet, som för tanken
30)
till den isländska sagans maner att skildra känslomässiga eruptioner. ' "Nu
drogs konungens mun på sned, så att hans skröpliga tandgård blottades /-/.
Oblidkeligt förtörnad, med ryckningar i hela ansiktet, borrade han sin hvassa
blick i doktor Mathias, och tungan rördes utan talförmåga" (1:100), heter det
om Karl XI:s förfärande vrede. Åsele-Pålles reaktioner i samma affekt är inte
mindre våldsamma (se 11:111). Då Emanuel Bredman blir medveten om sin otack
samma lott "veckades han förfärligt, då blef han så ödeligt sned och tungan
i bitterhet närmast jämförlig med fånens" (111:286). Prästerskapets förbitt
ring över att ha mött sin överman tar sig på likartat sätt rent kroppsligt ut
tryck (111:62).
Det är emellertid i första hand genom figurernas agerande i olika sammanhang,
som deras inre halt blir uppenbar för läsaren. Härtill kommer författarens
egna öppet deklarerade omdömen om sina gestalter. Berättartekniska klichéer
som "Arme Mickel" eller "det stackars utvakade borgerskapet" samt regelrätta
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"dödmansord" (se t ex 11:229 f, 111:363 ff, 426) gör också klart var författa
rens sympatier ligger och var läsarens bör ligga. Till yttermera visso glorifi
eras de positiva gestalterna på eposets manér. I samma utsträckning som deras
gärningar är de själva vida berömda och allmänt kända. Svarte-Mickel är enligt
Nils Vänglund "all världens ljuflige Alcibiades, Sveriges rikes högstbetrodde
ärkeskälm, det gäfleborgiska guvernementets rikssatrap och stordidaktor gene
ral-major Loth (111:297); Svarte-Petter "Finlands Gideon, Norrlands Engelbrekt"
(111:400); Vidrumfen "Skandinaviens omseglare" (111:313); 01-Evert "den vidtberömde siaren" (111:364). Om Mäster-Sara heter det i högstämda ordalag: "Nog
blef dotterns lif en underlig växling mellan ljus och skugga, men hvarken fö
re henne, ej heller efteråt intill den dag som är, känner den nordsvenska häfden någon kvinna med så ojämförligt hög och äreboren ära som Mäster-Sara, högäreborna Sara Cornelia" (1:179). Tonläget är detsamma i glorifieringen av
Emanuel Bredmans gestalt (1:347). Folkledarna ges på så sätt sagans och äremin
nets förstorade och overkliga mått.
Det statiska intryck, som gestalterna gör med undantag för Emanuel Bredman,
accentueras ytterligare genom att de utrustas med epitheta ornantia. Präst
dottern Anna Beata omtalas exempelvis som "äreboren och dygderik", MästerSara som "honoratissima" eller "högäreboren domicella", Mikael Loth som
"den månginbundne räfven" eller "med räf bak örat och remnan i skägget",
fader Anton "med trolska glinderögon", Andreas Asp som biskopens "spögubbe".
Vid sidan av några av andraplansfigurerna, som genom en träffsäker registrering
av det yttre, blir säreget levande, står således de stereotypt skildrade för
grundsgestalterna. Den heroiserande respektive negativt karikerande teckning
en gör att de senare blir endimensionella. Allt efter sin relation till Gråe
Jägarns och 01-Everts gestalter och det samverkansideal, som de symboliserar,
formas de till positiva respektive negativa varianter ur samhället. Deras hu
vudsakliga funktion är att inkarnera och illustrera olika mänskliga kvaliteter
och belysa skildringens tema. Heroiseringen av folkledarna är uppenbart även
ett led i Högbergs strävan att sprida glans och ära över landsdelens förflutna.
Till stor del har författaren därför befolkat sin norrlandsskildring med ty
per snarare än individer.
Samtidskritken ställde sig också delvis kallsinning till Den stora vredens per
sonteckning, något som inte förvånar med tanke på den psykologiserande romanens
31Ì
frammarsch vid seklets början. J För att acceptera Högberg som gestaltskapare
måste man emellertid ha hans litterära program aktuellt, och det är ej rättvi
sande att relatera hans delvis ytliga figurteckning till eventuella litterära
mönster eller förklara den ur bristande förmåga. Upplysande är författarens
eget omdöme om Svarte-Mickels och Mäster-Saras kärlekssaga: 'Nåja, den evinnerligt ältade historien om den unge mannens väg till pigan har ju ej kun
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nat undvikas. Att den tvärtom är en af handlingens brandröda trådar har ej

kunnat hjälpas, men i stället för att ständigt intaga scenens midtpunkt, såsom
vanligen sker, har hela det rasket med sina eldsvådor och allt vräkts undan till de
knappa rum, som funnits öfriga utanför scenen. Och sålunda har skådespelets
midt alltid kunnat förbehållas för långt mer intresseväckande saker hela ti32)
den."
Återigen bekräftar Högberg här sin tes, att det är samhället och dess
problem, som är det centrala och primära, individerna däremot av sekundärt in
tresse.
Att Högberg skulle vara oförmögen till en talangfull gestaltningskonst veder
läggs av de lyckade porträtten av flera av andraplansfigurerna och han är där
för värd en viss Ehrenrettung som persontecknare. Schematismen i framställ
ningen av förgrundsgestalterna blir emellertid en naturlig konsekvens av att
berättaren är ute i förkunnarens ärende. Ambitionen att hålla fram ideal och
undervisa sina läsare belyses även av vad man skulle kunna kalla för en sorts
"perseverationsteknik" vid teckningen av förgrundsgestalterna. Triumviratet
Svarte-Mieke1, Emanuel Bredman och Mäster-Sara är en triplering på en i stort
ensartad mall både beträffande yttre och inre egenskaper: sköna anletsdrag,
ståtlig hållning, etisk resning. Samma förhållande fastän i negativa termer gäl
ler för den mest framskjutna trion av prästmän, nämligen Göran Wallin, Abraham
Bång och Andreas Asp.

Även attityden till stoffet röjer i viss mån Högbergs vilja att visa på ideal
och förmedla ett budskap. Berättarattityden kan generellt definieras som en
pendling mellan två poler, nämligen en objektivt berättande och en subjektivt
kommenterande. Den förra hållningen står uppenbart i ett intimt samband med att
Högberg även berättartekniskt syftat till att ge sken av att återberätta Norr
lands öden och förmedla ett stoff, som på olika vägar nått honom. Detta försäk
ras som tidigare påpekats i förordet och illuderas redan från skildringens bör
jan genom ingressens"det var en gång" - anslag (1:3).
Därför hävdas, bitvis med stor emfas, en muntlig berättarsituation, vars anor
går tillbaka till den äldsta epiken. I likhet med den muntlige föredragaren upp
rättar Den stora vredens berättare direkt kontakt med sina läsare. Detta sker
genom självomnämnande och apostrofering av läsaren, vilken relation stundom för
djupas till ett "vi" (se t ex 1:93, 196, 11:69, 154, 111:249, 383). På säg
nens vis blir den direkta hänvändelsen ej sällan en allmän miljöanvisning
(se t ex 1:183, 11:197, 111:383). Även en rad tidsliga avståndssuggestioner
görs i vändningar av typ "ännu den dag som är" som minner om den muntliga be
rättelsens traditioner (se t ex 1:132, 179, 11:275). Närvaron av en sägenförtäljare understryker vidare de talrika antydningarna om vad som skall berät
tas i fortstättningen. Hög frekvens vid övergången till någonting nytt har
vändningar som "härefter följer det vidare talet om", "som berättarordet nu
skall ge vid handen", "såsom närmast är att se". Den påtagliga ambitionen att
maskera den egna fabuleringen och fingera ett försanthållande visar sig i det
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trägna åberopandet av den norrländska sägentraditionen. Gång på gång återkom
mer försäkringar som "såsom gammeltalet var" (1:129); "Olof Evertson, nämnd
i tusen underfulla sägner" (1:136); "Här följer i ordningen en så beskaffad
händelse, att knappast någon diktare framkonstlar ett motstycke äfven med
hjälp af den rikaste inbillning" (1:280); "så berätta fiere samtida vittnen"
111:229); "och så går talet" (111:394). Berättaren ger på så sätt illusionen
av en rik berättelseflora, ur vilken han hämtar sitt stoff och sina upplys
ningar. Möjligen vill Högberg genom dessa autenticitetsformler även framkal
la ett intryck av tidlös folkmun och framställa sig själv som en sorts epikens
Gråe Jägarn.
Inte heller försummas bruket av det i äldre romankonst vanliga sättet att fin
gera händelsernas autenticitet, nämligen hänvisningen till dokument av olika
slag som t ex brev och rimkrönikor (se t ex 11:89, 357, 111:295). Medgivandet
av de föregivna källornas osäkerhet och ofullständighet styrker vidare verklig
hetsillusionen. Några exempel på denna typ av reservation är: "På detta vis har
man, om ock med några växlingar i ordalaget, berättat /-/ (1:70); "Så mycket
visste alla säga, men hvarest själfva stället var, det visste ingen i hela
vida världen" (1:132); " /-/ ty sägnen var tvåfaldig" (1:336); "Tvåfaldig
sägen /-/" (1:345). Möjligen reflekterar citaten Högbergs minnesbild av de be
rättande föräldrarna och att de allt emellanåt hade olika uppfattningar om sä
gentraditionen. I Den stora vreden och dess författare skriver han nämligen:
"Om personer och händelser under 'Den stora vredens' tidsskifte hade far och
mor minnesberättelser, som i det stora hela stämde rätt bra, ehuru de i ensta
ka fall kunde afvika rätt skarpt. Det var då mycket intressant att höra, huru
de vidhöllo vissa skiljaktiga tydningar och gåfvo skäl för dem genom hvarjehanda åberopade omständigheter
Den ovan illustrerade attityden iakttas emellertid inte konsekvent verket ige
nom. Det visar sig nämligen, att berättaren inte har kunnat förhålla sig ob
jektiv till sitt stoff. I stället infogas en lång rad subjektiva värderingar
och bedömningar av personer och händelser till förfång för den episka berät34i
tarsituationen.
Detta visar hur starkt skildringen är styrd av författarens
egna privata bedömningar. En parallell till denna berättarhållning finner man
hos de två historiska krönikörer, som Högberg bland andra anfört som mönster
bildande för stilen i Den stora vreden, nämligen Antonio Solis de Rivandeneira
351
och William Prescott. ' Hos dem liksom hos Högberg bryts den objektiva to
nen av ständiga författarreflektioner."^ På likartat sätt rör sig Viktor Ryd
berg "obesvärat fram och tillbaka mellan antiken och samtiden" i exempelvis
Den siste athenaren.371
'
Ett uttryck för denna subjektivism är Högbergs utformning av apostroferingen
av läsaren. De ojämförligt flesta av dessa har nämligen karaktären av en appell,
som samtidigt belyser hur angeläget det är för berättaren att understryka den
vördnad och respekt som vi, sena tiders barn, är skyldiga den norrländska his-
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torien och dess gestalter (se t ex 11:125, 197, 111:67, 437). En likartad
funktion av vädjan har kommentarerna och reflektionerna. Det är uppenbart, att
berättaren på så sätt vill övertyga läsaren om riktigheten i skildringens idé
mässiga och sociala budksap. Därutöver har författarkommentarerna ofta karaktä
ren av allmänmänskliga, stundom sentensartade och lätt didaktiska reflektioner
av liknande typ som hos Prescott.Som exempel härpå kan anföras: "/-/ skil
des de två i den ömsesidiga uppskattning, hvarmed två likstämda själar för
stå att uppbära hvarandra" (1:93); /-/ förblef odödligt genom tiderna, såsom
hvarje sanning" (1:12J se även t ex 11:205, 262, 111:339).
Slutligen drar berättaren i kommentarens form en rad paralleller mellan fik
tionens tid och den egna samtiden, vilket accentuerar skildringens tidigare an
tydda analogiseende. Liksom kvinnorna på 1700-talet ej ville "veta af sin lag,
sin ära som mödrar, medan båda funnos" är "nu så många af dem snart sagdt bå
de lag- och ärelösa" (11:71). Det talas om "utbölingar i senare tids mening"
(111:278). Det slutande 1800-talets forskningsrön inom psykologin ger berät
taren anledning att dra en direkt parallell mellan den gamla bondekulturens tra
ditioner och sin egen tid (11:336) och det försäkras, att hypnotismens makt
kände "fäderna" till utan "tillstånd af de lärde i främmande länder" (11:84).
I linje med sin egen tids utvecklingsoptimism varnar berättaren sina läsare
för en idealiserad och romantiserad uppfattning av gångna tider. "Den som i
våra dagar suckar efter gamla goda tider, skulle ha varit med som akterhandshäst åt den kronoforan" (11:3), heter det apropå en norrländsk häravdelnings
tåg till Härnsöand. En likartad historieuppfattning ligger bakom omdömet om
39)
Andreas Asps levnadsöde (111:293).
Den episka berättarattityden, som är den dominerande och har sitt ursprung i
en åldrig muntlig berättartradition, blandas således med en subjektiv värde
ring av stoffet med mönster i historiskt författarskap av såväl äldre som
yngre datum. Berättaren kommer därför att spela en väsentlig roll i Den stora
vreden. Staffan Björck finner också vid en jämförelse mellan å ena sidan Heidenstam och Fridegård och å andra Rydberg och Högberg som berättare, att de
två sist nämnda "syns och hörs" i betydligt större utsträckning än de två för
ra.

Den till synes paradoxala berättarattityd som Högberg valt kan ses mot

bakgrund av nynordisten och verdandisten Högberg samt relateras till inten
tionerna med romanen. Å ena sidan vill han som nämnts dikta en historia åt
Norrland och fingera att han bevarar landsdelens sägenskatt. Därför strävar han
efter att ikläda sig krönikörens och sägenförtäljarens berättarroll. Å andra si
dan har han en bestämd vilja att undervisa och upplysa, väcka sympatier respek
tive antipatier. Därför understryker han tendens och tema utan vidare omsvep i
kommentarer och värderingar, som helt bryter den historiska illusionen. Som
den fortsatta undersökningen skall visa har han emellertid när det gäller sti
len varit mån om att ej göra avkall på en för skildring och tidsepok väl av
passad ton.
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c. Stil
I samband med Den stora vredens anmärkningsvärt långa konceptionstid påpekades
att en orsak till tidsutdräkten var Högbergs ambition att stilisera innehållet
efter den för skildringen aktuella epoken. Författarmödan har inte minskats av
ansträngningarna att nå fram till ett stilanslag, nog gravitetiskt att framhä
va och understryka de skildrade händelsernas storslagenhet och betydelse. "Den
na medvetna sträfvan att söka en uttrycksform, som var värdig skildringen af
det stora, men glömda och missförstådda Norrlands öden under den stora vredens
dagar, det var den, som vållade Högbergs stora arbete och sofringslusta, själfkritik och begär att skrifva och skrifva om i det oändliga," heter det i en
intervju med författaren i Dagen den 20 november 1905.^ De många omarbetning
arna styrker, som nämnts tidigare, sanningen i detta påstående.
Resultatet av det mödosamma arbetet har blivit en arkaiserande, bitvis starkt
expressiv och rytmiserande prosa, som spänner över ett brett register. Avsikten
med följande stilanalys är emellertid inte att göra en uttömmande studie, som
beaktar alla stilföreteelser i verket och preciserar förhållandet mellan ro
manens stil och dess möjliga förebilder. I stället kommer uppmärksamheten att
riktas mot de stilistiska medel, genom vilka Högberg sökt realisera sitt este
tiska syfte att anpassa stoffet till den stora ofredens år och illuderà till
dragelsernas vikt och värde. Då den arkaiserande, sägenimiterande och högstäm
da tonen tycks befordras i synnerhet av vissa drag i meningsbildningen, sats
rytmen, ordvalet och metaforiken kommer analysen att begränsas till en gransk
ning av just dessa stilkategorier och deras funktion. Endast vid några få
tillfällen har jag gjort bruk av kvantitativa beräkningar, då det här som
i andra sammanhang är vanskligt att kvantifiera de enskilda stilinslagens
42)
samspel och samverkan i helhetsstrukturen.
I tidningsartikeln Förut och efteråt. Att vakna som en berömd man- ger Hög
berg några anvisningar om vilka förebilder, som varit aktuella under utarbetan
det av romanens säregna stil.^ Först och främst betonar han ett inflytande
från Snorre Sturlasons Konungasagor, vilken han uppger sig ha läst redan un44)
der pojkåren och för övrigt betecknar som sin första "rolig-bok". J Han fort
sätter: "Den stilarten, tyckes det mig, braktes till fullt medveten konst hos
Viktor Rydberg och Strindberg." Genom Emil Svenséns folkmålsdiktning fästes
uppmärksamheten på "den äkta svenske bondens oerhördt enkla uttrycksmedel". Sam
ma "enkelhet och reda" karakteriserade enligt Högbergs uppfattning en "rätts45)
handling författad i en arfsprocess af hr Edvard Eilert Christie-Linde".
Rytm och välljud uppger sig diktaren slutligen ha funnit i en annan stilskola,
i vilken han i ungdo men blivit "formligen betagen, alldeles förälskad upp öfver öronen". Han åsyftar Antonio Solis de Rivadeneiras Historia de la conquista
de Mexico (1691), en mäktig krönika om spanjoren Cortez' erövring av Mexiko,

samt "den spanskt färgade stilarten hos amerikanarne Irving och Prescott"
Det heter vidare: "Den förstes värk läste jag nästan som en bibel och det fanns
tider, då dessa mästares trolskt tjusande episka språk oupphörligen sjöng si
na spanskamerikanska trolltoner i mina öron. I h ela mitt lif kan jag aldrig
komma ifrån dem."471
' Yttrandet bekräftas av Gösta Sjöbergs minnesanteckning:
"Under studiet av spanskan hade Högberg förälskat sig i gamla skildringar av
de spanska erövrarnas amerikanska härnadståg. Dessa utmärkte sig för en egen
domlig stilart. Han hade funnit att i svensk tillämpning denna stilart skulle
ge uttryck för den stämning och den karaktär, han ville ge sitt stora epos
om nordsvenskt liv i gångna tider av historia och myt, dagligt liv och saga."
Sjöberg tilläger, att Högberg stundom skanderade de spanska skalderna, Homeros eller Divina Commedia.
De citerade upplysningarna från författaren gör det befogat att anta en influ
ens från de nämnda förebilderna. Dock bör dessa kompletteras, dels med den norr
ländska muntliga berättartraditionen, dels med Bibeln, det homeriska och rune
bergska eposet samt de arkivalier, som Högberg studerat under utarbetandet av
sin roman. I en artikel i Aftonbladet påtalar han som nämnts just, hur arkiva491
lierna lämnat främst "studiemateriel för de olika skedenas tidsfärg och stil".
Härmed är inte sagt, att det skulle föreligga en direkt påverkan. Förhållandet
tycks snarare vara att han fått impulser från en lång rad olika håll, vilka han
slutligen gjutit samman till sin alldeles egna form.
Målsättningen för Den stora vredens språkdräkt har Högberg vid ett tillfälle
förklarat vara "Enklaste möjliga uttrycksmedel, rytm och mesta möjliga väl
ljud /-/".^ En väg att nå fram till detta ideal har varit att utnyttja de
möjligheter, som ligger i sättet att bygga upp en mening. Författaren tycks där
vid ha arbetat efter i huvudsak två linjer. Å ena sidan bemödar han sig om att
träffa den enkla, okonstlade berättartonen och å andra sidan den siratliga,
ornamentala krönikestilen.
I viss mån demonstrerar relationens meningsbyggnad, som är förhållandevis okomp
licerad, den eftersträvade

enkelheten. Talet för meningar med hypotaktisk kon

struktion är relativt lågt^ och hypotaxen saknar den invecklade klassiska pe521
riodens mönster. J I den tredje delens utredande avsnitt motarbetas emeller
tid denna enkelhet av i första hand inskott och nexusklyvande appositiva att
ribut. Vidare föredrar författaren i de relativa bisatserna, som är mest frekventa, det mera vardagliga pronominet som framför hvilken; pronominella adverb
531
liksom utelämnandet av relativt pronomen undviks. J Nagra citat ur första
respektive tredje delen må illustrera romanens enkla respektive mera inveck
lade hypotax:
Om dessa två mäler sägnen, att det städse gick den ene väl,så länge den andre
illa for, och detta i en växling, som berättarordet nu skall ge vid handen (1:3);
Var det icke annars kändt, att han äktade sitt skrälle till hustru af idel sni
kenhet och försköt sin rätta fästekvinna, som då förgjorde sitt barn och häng
de sig själf (1:29); Och hade dagarnas tal ökats med ännu en vecka, så skulle
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han till sista stunders bitterhet hafva sport, att dråpslag höllo på att riktas
mot hans lifsverk från ett håll, dit berättarordet närmast öfvergår (1:70);
Ursprungligen fostrad i svensk krigsskola hade han sedermera gått i rysk tjänst
mot Sverige, innan han nu, genom hvarjehanda knep af den diplomatiske baronen
i Köpenhamn, insmugglades på denna post, som han troddes vara enkom danad att
i alla stycken bekläda väl (111:179); Ett annat, rent af gladt och ljufligt
budskap, hade verkat alldeles förkrossande på denna massa, som därvid, under all
män fikenhet att tänja sig fram en stackars halftum till nyhetens möte, slung
ats handlöst med inklämda bröst mot Riddarhusets plank"(III:316).
Av parataxerna har den tvåledade konjunkta parataxen högst frekvens, en typ
av meningsbildning som är vanlig i Snorres Konungasagor. Liksom i denna är ock
så i Den stora vreden däremot den fullständiga asyndetiska satsförbindelsen säll
synt.^ Möjligen kan detta förhållande tillskrivas den mindre enkelt berättan
de ton, som är förknippad med denna typ av meningsbildning. I de fall den före
kommer tycks den brukas i medvetet syfte att understryka ett motsatsförhållan
de på samma sätt som hos Snorre. Det föreligger således i detta sammanhang
en allmän släktskap mellan Konungasagomas och Den stora vredens berättarstil.
Snorre skriver i Harald Hårfagers saga exempelvis:
'Det var folk samlat och der hade de den första striden mot konung Gryting (s
52); De möttes vid Solskel och ur striden gick Harald som segrare (s 54); Ko
nung Harald låg då med sitt folk ute vid Ranslätt och sändemän foro emellan dem
(s74)'
Då gick Harald upp på skeppet; Arneds män gåfvo sig på flykten, han sjelf föll
på skeppet (s 56).
I Den stora vreden heter det:
De störtade hals öfver hufvud ut genom dörren och allt var åter tyst (1:13);
Stackars Mickel hade fäktat bygden rundt efter fadderfolk, men hörsamma honom
hade ingen velat (1:4); Mästaren teg och först dagen därpå kom hans tanksprid
da svar (11:73); Laurentius sken belåten och hans motståndare sutto där med
flinmunnen sned af idel förlägenhet (111:78);
Fruntimren och deras kavaljerer drogo sig till sidorummen.; manliga gäster för
delade sig här och där i grupper (1:63).
I en beskrivning eller vid ett snabbt berättande slutligen föredrar Högberg att
foga det ena ledet till det andra i asyndetiska satsförbindelser med gemensamt
subjekt. Typen av meningsbildning kan han ha mött hos Strindberg men också hos
Snorre.^ Detta sätt att bygga upp en mening har i likhet med den konjunkta
parataxen något av symmetri över sig, vilket torde ha tilltalat Högberg. En
antydan om ett krav på väl avvägd balans i stilen återfinns i ett brev till
Fritiof Hellberg, daterat den 31.1.1906. Apropå en översättning av Den stora
vreden till franska påtalar Högberg vid sidan av franskans rikedom "på korta
och träffande uttrycksmedel" även detta språks "fordran på 'matematisk byggnad'
och 'enkla klara linier"'.^
Det hittills sagda gäller således relationen. Dialogen uppvisar en något annor
lunda profil och måste därför behandlas separat. Så utgörs 22.8 % av 500 räkna
de repliker i undersåtarnas dialog (del I) av hypotaxer. Motsvarande siffra för
översåtarnas är 41.5 %.5711 Något mer än hälften av replikerna i båda typerna
av dialog har utformats som ensatsmeningar. Statistiken blir emellertid otill-
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räcklig som belysning, då såväl hypotax som ensatsmeningar konstrueras på hèlt
olika sätt beroende på vem som för ordet. Antalet bisatser i undersåtarnas hy
potax inskränker sig nämligen i allmänhet till en enda, medan två eller tre
är vanliga i översåtarnas. De exakta siffrorna i de räknade meningarna är:
6 hypotaxer i undersåtarnas dialog med mer än en bisats svarar mot 33 i översåtardialogen.
På likartat sätt förhåller det sig med ensatsmeningarna. Mot översåtarnas of
ta långa och ordrika kontrasterar menige mans korta repliker, som i sin kärv
het stundom ger en direkt hänvisning till den isländska sagans lakoniska ton.
Ett annat stilmedel som gör undersåtardialogen pregnant och aktiv är det fli
tiga bruket av ellips. Rikligt företrädda är således verbalsatser liksom bru
ket av ofullständiga satser, som får bilda objekt till föregående replik.
Drygt 1/3 av de räknade replikerna utgörs dessutom av korta uppmanings- eller
utropssatser. Ypperliga exempel härpå är dialogen mellan Järker Mäldare och
Mickel (s 31 f) eller samtalet mellan Gråe Jägarn och den utarmade torparen
(s 43 ff). Ej sällan utformas vidare undersåtarnas ensatsmeningar som ordspråksmässiga och stämningsladdade vändningar av typ: Strängaste kuse är rädd
om sin stuga (1:7); Upptagen stuga rymmmer ej nykommen (i,b.); Billigt mynt att
löna spåman (1:138). Samtliga dessa stildrag i undersåtarnas dialog tyder på
en strävan efter ordknapphet och koncentration. Tillsammantaget med ordvalet
blir det ett sätt att understryka distansen mellan de två samhällsgrupperna
och ett betydelsefullt medel i karakteriseringens tjänst. Högbergs replikkonst
må belysas av följande två orddueller, den första mellan Järker Mäldare och
Rike-Mates (husbonden), den andra mellan biskop Mathias Steufchius och "stifts
tanten":
"Huru går det med mälden?" sporde husbonden.
"Går nog som sämst är!" svarade Järker.
"Är inte kvarn i lag då?"
"Inget fel är det med kvarn, inte!"
"Har du inte vatten då?"
"Nog är det vatten, alltid!"
"Nå,.hvad är då för olag å färdom?"
Järker gjorde våld på sig och svarade:
"Rent ut sagdt, så vållar något illt åt själfa säden. Kvarnen går dråpligen
med annan mäld, men icke med din, kärefar!"
Nu blef Rike-Mates sinnt och utfor i vredesmod:
"Äst du icke karl att mala, så finnes mäldare Gudi nog. Jag skall genast köra
dit efter säckarna!"
"Gör det, kärefar! Jag vet ej händers råd med detta!" (1:19)
(Biskop Mathias)/-/ Människan får äfven lof att tänka på sin fortkomst. Den,
som skälles ut på ett magert gäll, klifver ej lätteligen upp till ett fetare,
skall jag säga. Vore jag världsligen obetryckter eller finge mitt hus endast
någon refusion för det tunga gästningsbesväret, som evangelium ålägger oss
biskopar, så skulle jag icke en dag längre sitta här och huttia med meniga
clerus. Som det nu är, får jag hasa mig fram och laga att jag kommer hädan med
skinnet i behåll, ju förr dess hällre."
(Tant Steuchia); "Jaja, men skinn på näsan har du ändå aldrig haft, Mathias.
Och nu sitter du här och darrar, kan jag tro, för någon ömtålig sträng, som
excellensen där råkat hitta på, nu då de tala så förskräckligt om kungen, gube
vars? Och de okunniga träbockarne sedan! Det var just ett vackert ord, som
vördiga clerus borde få höra! (1:75)
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Den muntliga berättartraditionen hålls i relationen vid liv även genom det
flitiga bruket av och, men, så_ och nu_ i meningarnas början, i synnerhet i
avsnitt med påtaglig sägenkaraktär. Speciellt accentuerad blir den naiva episka tonen, då författaren låter två eller flera meningar i följd börja
med någon av ovan nämnda konjunktioner:
Och så tycktes vattnets dån stegra sig till en klangröst i vida fjärran. Men
hvad den ene eller andre sade, det urskilde icke lyssnaren. Och mycket, otro
ligt myckel fanns där att tala om, ty länge drog samtalet ut på tiden (1:28 f);
Nu kunde man väl tycka, att Asele-Pålle icke bort hysa något hämndeanspråk på
sitt besvikna mågämne. Men den fattige Lapp-Manel med sin ringa utkomst hade
häller icke kommit sig för att återbetala lappen de arma femton koppardaler
han bekommit i understöd. Och i hvad fall som helst kunde det falla Pålle in
att skicka trollskottet (1:203 f)•
Flera av nu anförda drag närmar Den stora vredens stil till den konstlösa
berättelsen. Enkelheten motarbetas emellertid av ett annat slag, signifikant för
skildringens språkdräkt, nämligen upprepningen. Avsikten har tydligen varit
att göra tonen ålderdomlig och stämningsmättad. Det itererande draget tar sig
uttryck på flera olika sätt. Den enkla upprepningen förekommer av typ: Onda
ord och onda rykten (1:6); goda lynne och goda gåfvor (111:36). Mestadels ut
formas éen emellertid så, att det upprepade ordet förses med en eller flera
nya, expressiva bestämningar. På likartat sätt varieras även ord eller uttryck
i stämningsfördjupande syfte:
Det var en gäst i stugan, en mångårig, men objuden och rent ohygglig gäst (1:4);
En dag, en sällsynt högtidsdag (1:7); hans ångest, hård, onämnbar ångest (1:127);
Nej, lycka utan prutmån och seger, ovillkorlig seger (111:85);
i bortsväfande ton, undvikande, hemlighetsfullt (1:8); detta gnagande ljud, des
sa tunga glupkäftars klafs (1:11); nedtrampande, krossande, skändande (11:9);
djupt nedkufvad af bittra öden, jäktad till döds af sitt eget obarmhärtiga kön
på öfversåtarsidan (11:38); en hvar kände sig vaknad ur en dröm, en mara med
dimmigt sväfvande minne af någonting osannolikt, en drömd overklighet (11:378).
De talrikt förekommande appositionerna visar på en stilsträvan efter det orna
mentala. Den enkla appositionen finns naturligtvis företrädd. Men betydligt
frekventare är två eller flera appositioner, som förs till ett och samma hu
vudord. Detta är vanligt i Solis' krönika, som må exemplifieras av följande:
/-/ that most extensive Empire of South America, a Theatre of various Trage
dies and surprizing Novelties (s 2); /-/ written by the Inga, Garcilaso, an
Author so exact in his Accounts and so smooth and agreeable in his Style (ac
cording to the Elegance of his Time) (s 4); /-/ the Cardinal - Archbishop of
Toledo, Don Francisco Ximenes de Cisneros, a Man of a resolute Soul, superior
Capacity and endow'd in an equal Degree with Piety, Prudence and Fortitude
(s 7); The Infants Don Fernando his Brother- though of fewer Years, yet want
ing not a Maturity of Understanding (s 7).5°)
Visserligen är stildraget ej speciellt originellt, varför det kan vara svårt
att spåra en bestämd förebild. Antonio Solis kan emellertid mycket väl ha
varit mönsterbildande för Högberg, då han med stor uppfinningsrikedom fogar
den ena appositionen till den andra:
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Doktor Mathias Steuchius, öfverherden, en finbildad man, stod där ännu med sin tvifvelblandade tro, men orubbadt lugn och mörkt fundersam, en högvördig herre(1:11);Än}cebiskopinnan Elisabet Bruggman,gemenligen kallad tant Steuchia,hela stiftets fruktade tant
och i grunden dess verkliga förstyre, en käring med knipsluga ögon och kraftiga,nästan
hårda drag(1:71);Svarte-Petter,bekämparen af landets ogudaktiga prästadömeoch halfhedningen af skogsfinnarnes stam (111:145).
Framför allt bidrar de talrikt förekommande hopningarna till intrycket av en ornamental,
arkaiserande stil. De blir en typ av amplifikation liknande den som förekommer i barock
epokens predikan, Bibeln eller den romerska retoriken.*^Möjligen har Högberg även i
detta sammanhang inspirerats av den spanske krönikören, där i synnerhet bruket av ord
par är påfallande:
Murmurs and Mutterings (s 5);Troubles and Disorder (s 6);Tumuluts, Discords and Fac
tions (ib.); Laws and Customs (s 9); pure and unmix'd (s 2);great and heroical(s 5);
rough and unpolished(ib-);born and bred(s 8); happily and distinctly(s 4);by the Dis
covery of another Spain, by which it not only extended its Limits,but renewed and doubl
ed its Name (s 6);
Så föredrar Högberg gärna två eller tre substantiv framför ett enda. Adjektiv, adverb
och participer radas på likartat sätt upp i form av såväl trikolier som polykolier.
Exemplen är legio. Här följer några:
skydd och gömsle(I:70); med känsla och aning(II:57);öppenhet och sanning(II:245);halfhedningar och barbarer(III:440); i lif och gods och släp(II:4);höga senatens fullmakt,
bud och befallning(II:279);blöt,krokig och darrande(I:34); ödlig,böjd och grå(I:35);
Trött,hungrig,modlös(I:42);tärd, lillgammal,kedjad(I:136);sömning och yrvaken, gammal
och långgråskäggig(1:19$ ;Orättfärdigt,fort och dumt genomfördes(11:32);Rappt och hvasst
och hest som nordens il(II:376);Och där stod/-/Johan Bogislav Mikael Loth Örnsköld/-/
af bonden högt älskad,af borgarn högt värderad, af sina läns präster hårdt respekterad
af sin kronobetjäning högst fruktad,af maktens och bördens förstlingsbarn fruktad, be
undrad,hatad,afundad,af ingen mer föraktad (11:241).
Skickligt förstår Högberg även att utnyttja substantivhopningen som ett medel att in
tensifiera en stämning av skräck och brådska. Så är fallet i skildringen av den vettskrämda borgarhärens flykt i slaget vid Remsle bro:
Visst var det skogar och berg,moln och stjärnor,byrår,lador,fähus och hässjevirke, äng
ar,svedjeland och vatten i en framvältrande röra,en hiskelig bröt af krasande upplös
ning och förstörelse,i följe med döden, djäfvulen och helvetet/-/"(II:219 vse även
t ex 111:314).
Vidare förekommer i dialogen ofta en tre-eller fyrledad asyndetiskt och anaforiskt an
ordnad substantivhopning som är starkt tidsilluderande:^
ett trots, en dårskap, en styggelse(I:60); utan prästläsning,utan en skofvel jord, utan
rannsakning(I:239);Här tarfvas i sanning mycket arbete,mycken bön,mycken nåd, mycken
tuktan(II:292),
Verbhopningen, så vida man ej för de ovan nämnda asyndetiska satsförbindelser
na hit, är däremot ej så frekvent. I de fall den förekommer medför den liksom
i Bibeln eller barockepokens litteratur en stegring av tonen som i följande:
Tala aldrig mera därom, för då utesluter jag dig, förbannar dig, gör dig arflös (1:222) eller Clerus har sin makt att tygla, späka och bemästra dem orene,
de som gå med pestens smitta eller upprorsandar (1:146).
Bruket av dubbelt subjekt ger på likartat sätt något patetiskt och högtidligt
åt stilanslaget: De drucko alla hans bägare, i stor underdånighet, dessa tro*

pliktiga människor (1:80); de sutto, dessa domare, i stel, allvarsam krets
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(1:119). A andra sidan är samma stilmedel i dialogen uppenbart ägnat att ge
denna en talspråksaktig prägel.^ Det är också mest frekvent i undersåtarnas
repliker:
Gammelgubben kom sig i tokpratet och ovisligheten, han (1:164); Tjo, tu blinkte och höll upp halfmansfingren, tu (11:115); Joho, si vi ärom ett folk, som
det sker till viljes, vi (111:30).
Med den enkla berättarstilen, i synnerhet i de sägenimiterande avsnitten, blan
das således en pompös, krönikeartad prosa,^ som i meningsbildningen främst
tar sig uttryck i en abundans av variationer, upprepningar och hopningar av
olika slag. Båda nu nämnda stildrag, enkelheten och uttäniningen ger
skildringen tidsillusion och solennitet. Inte minst dialogens skiftande karak
tär alltefter den talande visar Högbergs strävan efter och förmåga att nå fram
till det verklighetsnära och särpräglade.
Flera av de hittills nämnda enskildheterna i meningsbyggnaden ger, då de ej
lösrycks ur sitt sammanhang, Den stora vredens prosa en bestämd rytm, och man
erinrar sig Högbergs yttrande om sin bok till Ludvig Nordström: "Nubax! /-/.
Den är ursprungligen skriven på vers, men jag har skrivit ihop versraderna!"^
Orden rimmar väl med den målsättning, som Högberg säger sig ha haft, nämli
gen "Enklaste möjliga uttrycksmedel, rytm (min kurs.) och mesta möjliga väl
ljud /-/".
Spörsmålet om prosarytm är ytterst subtilt och risken för en subjektiv bedöm
ning ligger nära till hands. De problem, som Sten Malmström påtalar beträf
fande rytmen i den fria versen, är i hög grad giltiga även för prosarytmen.
Malmström menar, att svårigheten "ligger bland annat däri, att en metrisk
registrering förutsätter en någorlunda säker, odiskutabel läsning med hänsyn
till betonade och mindre betonade punkter i versflödet - en läsning, som an
tingen kan sägas vara diktarens sannolika läsning eller som kan sägas vara
'objektiv', allmängiltig eller åtminstone naturlig för läsare med vissa för
utsättningar.

Om "diktarens sannolika läkning" vet man i det här fallet ingen

ting mer än att han "skanderade" vid högläsning ur romanen. Rytmen måste man
därför söka fixera med utgångspunkt från en i görligaste mån objektiv läsart.
Rent allmänt tycks mig den rytmiserande tendensen vara mest påtaglig i de
två tidigare delarna. Den är där mer eller mindre påfallande och framträder
stundom endast i en del av en mening, stundom i hela meningen eller flera me
ningar i följd. Däremot är den ej signifikant för i synnerhet avsnitt med
"naturbeskrivning" som Gudmar Hasselberg hävdar.^
Mot bakgrund av Högbergs tidigare anförda yttrande, att han funnit rytm och
välljud i framför allt Antonio Solis' krönika om Mexikos erövring, finns det
skäl att anta en metrisk påverkan från denna • Professorn i romanska språk vid
Stockholms universitet,Bertil Maler,konstaterar med utgångspunkt från den spans
ka originaltexten en medveten stilvilja hos Antonio Solis. ^ Denna vill han
definiera som ett arv från antikens klassiker och karakterisera som en

"mjukt böljande rytm". En bidragande orsak till intrycket av en sådan
menar professor Maler vara uppradandet av appositioner och hopningar, av vilket
stilinslag Högberg som nämnts

gör ett flitigt bruk. En annan är att meningarna

i Antonio Solis' krönika i många fall kan struktureras efter ett bestämt mönster.
Som exempel anför Maler:
La obligacion de redarguir ä los primeros, y el deseo de conciliar à los segundos, nos ha detenido en buscar Papeles, y esperar Relaciones, que dèn fundamento y razon à nuestros escritos (s 2) (eng övers The Obligation I was
under to disprove the former, and the Desire I had of reconciling the latter,
detain'd me in the Search of Papers, and in Expactation of some Memories which
might serve as a Foundation to my Work s 2);
/-/ muestrate tan satisfecho de su ingeniudad, corno quexoso de su fortuna
(s 5); (eng övers. He appears as well satisfy'd with his Ingeniuty, as ill con
tent with his Fortune s 5);
Om än inte på exakt samma sätt som den spanske krönikören arbetar även Hög
berg med parallella meningsstrukturer och antiteser, som förtjänar uppmärksam
mas i detta sammanhang.^De ger nämligen prosan genom sin symmetri en bestämd or
ganisation. Sättet att introducera Kvarnförlossarens två huvudpersoner doku
menterar denna effekt. I versionen från 1890 presenteras de två förgrundsge
stalterna på följande sätt:
"Där

bodde på den tid, då 'stora ofreden' hemsökte Sveriges rike, den väl-

värdige kronofjärdingsmannen, välaktade och välbesutne Mats Hansson"(Svea
nr 25, s 195).
Först betydligt längre fram i skildringen införs torparen Mickel:
"Där lefde i sin backstuga, fattige Mickel-Valackaren med sin hustru"(Svea nr 26,
s 206). I den slutgiltiga versionen blir läsaren bekant med Rike-Mates och
Mickel i två parallelllt anordnade och uppbyggda meningar, som samtidigt in
rymmer en motsats. Vidare har egennamnen ändrats till Mates Hampusson och
Mickel Ingevaldsson. På så sätt har Högberg åstadkommit namnformer, som ut
görs av en troké + en daktyl, respektive en troké + en peon. I förbindelse med
de två parallella meningarnas trokeiska slut resulterar detta i fallande
rytm:
Där byn lefde i dessa tider grannarne två.
Den ene var välvärdig kronofjärdingsmannen, välaktad, välbesuten Mates
Hampusson, bonden i byn, kalladRike-Mates.
Den andre var rättanställde skinnarn, ärlig, konsterfaren Mickel Ingevaldsson,
torparen i backen, kallad Skinn-Mickel (1:3).
Ytterligare exempel på parallella meningsstrukturer med inbyggd antites, som
genom sin täthet blir karakteristiska för romanens stil, må anföras:
'Om dagarna fick han sällan arbeta i fred, ej heller om nätterna sofva i ro
(1:14); Sedan kom han ofta, illa sedd hvar enda gång, men aldrig motsagd, all
tid hulpen (1:53); Arme Mickel, stark i motgång, var dock icke den, som tålde
medgång (1:22); Där har skrattats ett riksens åtlöje åt sådant, men här har
kämpats (1:61); Den natten grät unge Lars likvakan ensam vid sin mästares stoft.
Morgonen därpå kommo arfvingarne och körde ut honom. Och kalla händer togo nu
hvad det varma hjärtat ämnat nödens barn (11:76).
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Som framgår av exemplen ovan är meningens eller satsens sista taktart i

flera fall en troké. Rolf Hillman har påpekat hur just meningsslutet är en
"känslig punkt i talets rytmik" samt hur prosatalets rytm här framträder
"med särskild tydlighet".^ I Den stora vreden finner man ofta en bestämd
regelbundenhet i sättet att avsluta en mening.

J

Författaren tycks ha en viss

förkärlek för i synnerhet daktyl + troké samt peon i meningssluten. I samver
kan med en från normalt språkbruk avvikande ordföljd, dvs efterställning av
adjektiv eller grupper av adjektiv, åstadkommer detta en rytmisk regelbun
denhet i sats- eller meningssluten.För tydlighetens skull markeras menings
slutens taktarter grafiskt i följande exempel:
1. Stum och kall som fisken satt Skinn-Mickel under denna främlingsström mot
fönstret och sysslade med skinnberedening vid rackriSg^lns skafvShde lie (1:5).
2. Då hördes odjurets stämma, svafvahd#, dof òch dämpacl (1:7).
3. Svaret kom till sist, i bortsvafvSndïT ton, undvikande', hémlìghìftsful11 (1:8).
4. Gripande tag om en spärrslå nära väggen, kunde han nu, inom bättre synhåll,
men ännu värre stänkt, beskåda vattnet, där det vräkte upp mot kallens skoflar, ett sällsamt spel aï brottandef kraftfcr (1:28).
5. Så gick han till bords och satte sig tigaxid^ ned tTll sin väntande'maltid,
darrande, nedböjd òch tryckt såsom aldrig tillforne (1:36).
6. Tvärs genom gråa spiselaskan skådade hennes frånvarande själ minnessyner,
/^ w
/ w
/y v w
kanske rosiga, hoppgifvande, upprättande fl:52).
7. Strax svarade en annan stämma, vresig, butter och huttrande (11:11).
8. Därute ifarstun syntes med fångklofvar i handen fjärdigsmarmen, välbesutt/ w v v ^v
/ v
ne och välvärdige fader Mates i Svart-Nor, regndrypande, omild, böjd och
grå (11:12).
o

^

9. Da nu Mäster-Sara kom till tröskeln, gjorde hon armen hastigt fri, vände
^
^ /V ^ f - ^
^^
/
sig om, bief sa högboret reslig och sade med oväntad kraft (11:15).
J.

10. Där, i höstdagens gråa skumrask bakom verksatdsspiseln, satt en framåtlutad
grårygg i tyst bestyr framför bänlcen, hasig,

barfot^, stripig i luggan

(11:64).
11. När nu återigen en vecka gått och nöden blifvit ännu större, så syntes ändtli|én nordanstiftets sju prostar, komne från synoden nere på den afspärrade
Hernön med herr Andreas Asp den främste i spetsen, nedböjd, dyster och vec
kig (11:139)
12. Efter att hafva öfvervägt denna sak så utförligt, som nu för stunden var
möjligt, utbrast hon sprittandet glad (11:152):
13. /-/ häradsombudet Per Olsson, uppburen som sitt stånds talman vid en föreo
^V V / ^
^
^ ^ w /
«-L t /f ^
gående riksdag, men numera gammal, granad och böjd af den framfarna tiden
(11:347).
14. En rörelse böljade genom gråa massan likt ett vindens sus öfver mon, och så
/ y V
/ *v v / ^
/ V /^ ^ /y
kom en högtidligt bidande tystnad, full af gripande andakt (11:374).
^
15. Vid handen ledde damen en gosse, blixtrande mörkögd och fin (111:113).
16. Och så kom ändtligen svaret, isande* kallt (111:242).
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Den medvetna avsikt, som ligger bakom detta sätt att avsluta en mening, må
illustreras av följande varianter av några av nu citerademeningsslut hämtade
ur tidigare versioner:
ex 1 - .... vid den skafvande räcknagelns järn.
ex 4 - .... "ett sällsamt sorl af brottande krafter" är tillskrivet i slut
versionen.
ex 5 - .... satte sig tyst ned till sin väntande måltid, nedböjd och tryckt
såsom aldrig tillförne
ex 6 - .... "rosiga, hoppgifande, upprättande" är tillskrivet i slutversionen,
ex 9 - .... Men när högäreborna Sara Cornelia kom till tröskeln, gjorde hon
sin arm fri, vände sig om och höjde sig ansenligt. Det förekom de
tre närvarande såsom om hon förkunnade högre makters rådslag, när
hon talade och sade:
ex 13- .... djupt böjd af den framfarna tiden .
ex 15- .... blixtrande, mörkögd, intelligent och fin.
I rytmiserande syfte gör Högberg även bruk av konsonantisk assonans och alliteration. Denna typ av rim är vanligast i de ordspråksmässiga vändningarna samt
i ordpar av typ "i väg och vägamöte". Intressant är emellertid, att man åter
finner bokstavsrimmet även i andra sammanhang, möjligen efter mönster från Ko
nungasagorna:
Stenen syntes i gång, mataren slamrade, Mates-kornet hällde ned och en mjöl imma
var redan utbredd öfver lafven. Mäldarn lade sin hand på löparstenen /-/ (1:33)
Efter timmar i sträckande traf nådde han vid kolblåa kvällens lyssnesken
/-/ fram till stranden motten solsidig svedjebäcke upp åt skogskölen, som
vuxit allt större på närmare hiall (I:19ïï); Tvåfaldig sägen spann i skilda s_ynemål sin dikt /-/ (1:345); Sliten mellan tvifvel och hopp att ^ådan saga skulle
erkänd sanning varda (111:279); Rappt och hvasst och hest som nordens il öfver
mon kom svaret (11:376).
Som jämförelse må några exempel ur Snorres Konungasagor lämnas: Spejare kommo
till konung Håkan med bud, att Eriks söner kommo med en stor här sunnan om
Stad (s 95); Konung Håkan trängde då hårdt fram med sine män, jagade de fly
ende och fällde mycket folk (s 96); Alle, som sågo, sannade att så var (s 288).
För att slutligen illustrera hur samtliga ovan nämnda inslag i samverkan med
anaforiska omtagningar, inversioner och en från oreflekterad prosa avvikande
regelbunden fördelning av de tryckstarka stavelserna ger prosan en säregen
rytm, skall en relativt utförlig exempelsamling lämnas. Meningarna har häm
tats uteslutande ur berättelsecykeln Dopkamraterna, då de rytmiserande elemen
ten tycks mig framträda bäst här. Det bör emellertid påpekas, att detta av
snitt sannolikt är det mest medvetet genomarbetade ur rytmisk synpunkt och
således ej är helt representativt för stilen i samtliga berättelsecyklar. Vid
läsningen har jag behandlat alla lexikaliskt huvudtryckiga stavelser som höj
ningsstavelser, icke huvudtryckiga stavelser i substantiv, adjektiv och verb
som sänkningsstavelser. Vissa i levande tal normalt undanhållna stavelser be
traktas som huvudtryckiga på grund av satsens eller meningens rytmiska mönster.
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Siffrorna anger antalet höjningar i varje sats. Naturligtvis är det tveksamt,
huruvida man kan bruka samma registrering för prosa som för fri vers. Vittnes
börden om hur Högberg läst sin roman som "vers" tycks mig emellertid vara en
tillräcklig motivering för att tillämpa denna mall:
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Mates stod där ensam med sin herde (123). /-/ Dädanefter bjöds han söka nattens
6
7
8
9
1
2
3
4
-5
6
7
hvila i en ledig fähuskätte, och den föda, som var ärnad honom, slogs i ho vid
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
dörren (126). /-/ Dädanefter fick ej denne njuta salt, ej saltad mat. Af van2
3
1
2
3
4
5
6
7
makt slogos ledarna, hans själ försjönk i sällsam dvala, slö för världens ting,
8
9
10
1
2
3
4
men skärpt för tingens väsen (127). /-/ Flydde sömnen för den bittra håg, som
1
2
3
4
5
6
1
2
1
^
2
sent vid dagens ände var dess gifna frukt, då kunde hända, att en sömnlåt spela3
4
5
6
1
2
3
4
des i själfva grunden, så ljuf och kraftig, att den kunnat fresta dagen själf
5
6
1
2
3
4
1
2
3
till nattens hvila. Var kättens halm för kall och fuktig och vättes den än mer
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
af bittra tårar, då hörde han en stämma, mäktig nog att mana fram ett paradis i
9
10
2
3
4
o1
5
6
7
o
detta rum. Från väldigt afstånd föreföll hon komma, men så mild och klar - hans
8
9
1
2
^
3
4
1
2
3
moders stämma (128). /-/ Hvilken var då deras Herre, då han icke skänkt dem
4
5
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
större under? Säkert icke den, som rådde öfver denna världen, söndagsbarnens vida,
8
9
1
2
3
4
1
2
o
sköna värld (130). /-/ Men långt hann gossenej på färden. Gripen slogs han
9
1
2
3
4
3
4
5
6
7
o 8
dädanefter fast med bjäsning i sitt bås för natten, fick om dagen gå med slammer5
6
7
1
2
3
4
1
2
kedjan om sin häl (131). /-/ De andra satte sig till bords, där salt i svarfvad
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
skål stod framme. Mickel åter hade sig med slammerkedjan, han, till saltlös spis
1 0
1 1
1
2
3
4
5
6
7
i hon vid dörren (132). /-/ Svarte-Mickel, häpen, dröjde osnäst kvar vid dörren.
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
Tjänstefolket hade stannat mött i skedogången (135). /-/ Gamle siarn hade börjat
4
5
1
2
3
4
5
6
7
gå mot dörren (141). /-/ Sagdt, och siarn skred helt varligt ut i månskensnat1
2
3
4
5
1
2
3
ten (142). /-/ En vintermorgon tidigt stod han rustad, bads af far att åter41
2
34
5
6
7
8
9
10^
komma, bads af mor, af gamle åldersdrängen, men af jungfru Lisa mest ändå (163).
1
2
1
2
1
2
1
2
3
4
/-/ Vintern gick och våren kom, men gossen kom ej. Sommarn, hösten, vintern, hela
6
1
2
3
4
5
6
^
7
8
o 5
året gick. Och väl blef mången sedd i Rike-Mates hus från när och fjärran, men
1
2
3
4
1
2
1
2
3
1
2
Svarte-Mickel syntes icke. Aren gingo. Hårda tider kommo, ty ofreden kom (165).
Trots Högbergs utsagor om betydelsen av Solis', Prescotts och Irvings "spansk
amerikanska trolltoner" tycks den rytmiserande prosa, som citaten ovan uppvisar,
ha föga eller intet att skaffa med dessa. Genom det rytmiska mönstret, som min
ner om den naiva serbiska folkdiktens trokeiska meter, förs tanken i stället
tämligen osökt till Runebergs Idyll och epigram samt versen i hans epos. Andra
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likheter med den runebergska dikten är de stundom lapidariska meningarna och
upprepningarna. Vidare återfinner man den för det runebergska eposet typiska
711

övergångsfrasen: Sagdt och ..., något som ingalunda är en engångsföreteelse. '
Som andra exempel på denna typ av övergångsfras kan anföras: Så sade med kval
full ifver Mates och skred ut i natten (1:35); Sagdt och gråmannen gled åter
in i den ryggande tolfmansflocken (11:378). Vid ett par tillfällen förekommer
också mera direkta Runeberg-reminiscenser som "den mångkunnige Per Olsson",
721
J

"det varurika Arkangel".

Det kan i sammanhanget vara värt att notera, att

Högberg genom härnösandsgymnasiets läroplan var väl förtrogen med Runebergs
författarskap. Som ung student noterar han i sin dagbok för 1880-1881 läsning
av Elgskyttarne och Julquellen.7^ Genom ett protokoll för logen Mikael Fran
zén i Säbrå underrättas man om att "brodern Olof Högberg underhöll logen med
föreläsning af Grafven vid Perho".Systern Mina kallar sin bror i ett brev
"Ontrus".7^ Uppenbart har Högberg således, åtminstone periodvis, läst Rune
berg tämligen flitigt, och det torde sannolikt vara så att den finländske skal
dens Idyll och epigram-dikt och epik varit en väsentlig inspirationskälla för
Den stora vredens prosarytm.
Denna, som tycks mig bäst framträda vid högläsning, framtvingar spontant en
långsam läsart och är en av de primära orsakerna till det högstämda allvar
och den gravitetiska stilton, som är ett karakteristikum för stora avsnitt i
boken. En likartad stämningskoncentrerande funktion har för övrigt de i rela
tionen inlagda dikterna och folkliga ramsorna, möjligen efter uppslag från
Snorres Konungasagor (se t ex 1:31, 178, 279, 11:58, 221, 111:45).

Som torde ha framgått redan av hittills anförda citat främjas Den stora vredens
expressiva och tidsilluderande språkton i hög grad av ordvalet, bakom vilket
också ligger ett medvetet språkpuristiskt program, som står i samband med Hög
bergs nynordiska orientering. Förordet ger besked härom. Författaren påtalar
där bl a, att han under sina arkivstudier upptäckt flera "högspråksord", vilka
hållit sig levande "i landsmålen hos meninge män, som bjuda till att uttrycka
sig väl på landsmål" (I:IX). Dessa ord skulle inte bara ge skildringen den
rätta stiltonen. I likhet med Viktor Rydberg och andra nynordister poängterar
Högberg nämligen även, att denna typ av ord kunde bidraga till att berika det
svenska språket.7(^ Den estetiska motiveringen har emellertid ej utgjort hela
underbyggnaden för Högbergs språkpurism. Den tycks också vara baserad på en
demokratisk strävan att göra språket lättbegripligt för allmänheten, en syn
punkt som sammanfaller med såväl S.A. Hedlunds och Viktor Rydbergs puristiska
verksamhet som Strindbergs plädering för isländskan i Latin eller svenska?
(1872).77)
På rent experimentell grund anser sig Högberg kunna visa, att hans språk komme
"folkets stora massa närmare än hvad han vill kalla stadsspråket" (I:IX), och
av denna orsak har sitt fulla berättigande.7^ Det "stadsspråk",som enligt hans
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synsätt är en styggelse, torde avse i första hand stockholmarnas idiom och

tidningssvenskan. Direkta anspelningar härpå görs inne i romanen. Den mest
tillspetsade återfinns på s 111:207 f, där det avslutningsvis påpekas, att
791
}

"Stockholmsslangen" är "vedervärdig da som nu".

Förordets avslutande sats,

som syftar på de bifogade ordlistorna, ger ytterligare eftertryck åt Högbergs
demokratiska stilsträvan: "Då man utger ordböcker om 30 000 främmande ord för
att de tiotusens språk, sådant det talas af pressen, skall fattas af de öfriga fem millionerna, så lär man väl icke finna något oskäligt i att här bjudes en gengåfva om några hundratal ord ur de många millionernas språksjäl"
(I:IX f).80^
Att Högberg varit speciellt angelägen om att i dessa ordlistor få med utby
tesord för lånord framgår av ett brev till Fritiof Hellberg av den 26.5.1906.
Författaren säger sig däri vara osäker om huruvida "ens alla ord, som anteck
nats, behöft upptagas". Han tilllägger emellertid: "Sådana ord, som utmärkt
väl öfversätta lånegods från 'de främmande kulturerna' förefalla särskildt
dyrbara och torde ej strykas, exempelvis hvälfning= nisch, nidfull = ironisk,
ödelig = sensationsväckande, svale = veranda m flSålunda tycks Högberg
vid sitt ordval ha vägletts av i huvudsak två synpunkter. Samtidigt som det
skulle underbygga och stödja tidsillusionen och vara ämnet värdigt, borde det
också tillfredsställa ett estetiskt och praktiskt-demokratiskt motiverat språkpuristiskt program.
Redan vid valet av lokal-, redskaps- och yrkesbeteckningar samt namnformer anar man en strävan efter det tidsilluderande. Så har tidigare versioners mjölnare ändrats till mäldare, kyrkoherde till själaherde, hjulhuset till kall
rummet,Mate? Hanson till Mates Hampusson, en namnform som också var lämplig
ur metrisk synpunkt. Andra exempel är Bottenlanden, Västernorrlanden, tsa
ren af Moskovien, Nyen-älf, Turkland, Bancohuset. För övrigt kan man urskilja
i huvudsak tre typer av ord med ålderdomlig klang. En första grupp av arkaismer
är den, som återfinns företrädesvis i dialogen mellan översåtarna och som har
en högtidlig och lärd anstrykning. Härigenom befästs såväl tidsillusionen som
svalget mellan menige man och samhällets makthavande. Detta accentueras ytter
ligare genom den långa rad av latinismer och franska lånord, som fogas in i
denna dialogtyp.^ Vidare brukas här men stundom också i relationen den äld
re formen av adjektiv och adverb. Som exempel kan nämnas:
Grunstbenäget, ärevyrdig, rumor, naturale andar, vädjomål, paskillera, yfverborna, frejdepasserlig, högvördiga,
tergiverserat, capitulares, ventriloqua, inclinerad , nederkufvad, svåran tunga,
slemma, margfald, brokota, fransyska, märkelig, dråpeligt,redeligt, änteligen, trovärdeligen
Säkerligen har författarens arkivstudier utgjort den förnämsta källan till des
sa. En andra omfattande grupp av arkaismer har hämtats ur Bibeln. Stundom övertas hela vändningar, vilket ger ett närmast pastischartat intryck. Det religi-
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öst färgade ordvalet möter självfallet i första hand i prästerskapets dialog
men även i relationen. Samtidigt som denna vokabulär är väl vald ur tidsillu
sionens synpunkt med tanke på hur starkt den tidens människor behärskades av
kyrkan, understryker den även effektfullt den gammaltestamentliga domedags
stämning och messianska befrielse, som föregår och är förbunden med SvarteMickel och hans återkomst till hembygden. Högbergs förmåga att genom ett re
ligiöst färgat ordval i samverkan med ordformer och syntax träffa en för sam
manhang och tid väl avpassad ton må illustreras av några rader ur MästerJakobs ord till Rike-Mates:
"Men hvad jag kan och vågar säga är, att detta barn på både mors- och faders
sidan brås på oförvägna, hårda släkten, gärningsstarka och i drift okuflige,
med andegåfvor som till idel ogagn kommo i trots, olydnad, världsligt buller,
utan blygd och fruktan inför Gud och världen, döden, djäfvulen, helvetet.
Därför skall du väl besinna, hvilken högst ansvarlig själavåda bidar honom,
som skall fostra upp ett sådant gråmansbarn hälst som slike fasomärken varslat
vid dess födsel. Får ynglet krafteligen gro och frodas, så blifver ock vild
djuret, när det vuxit ut, dess mera hiskligt i sin styrkas och vredes grym
het. Men späker du det ynglet varsamt, så händer dock, att bestiens klor och
ramar ej varda hälften gruflige. Och hvad ljuflighet, det kunde ske att anden
späkes bort från all tentamen öfver denna själ"(I:124).
Som exempel på bibliskt färgade vändningar, som läggs in i dialog eller rela
tion, kan nämnas:
/-/ då tiden var fullbordad(1:22); Gud hafver underliga bevarat oss i vårt
stora betryck (1:268); /-/, som Herran gaf genom Mosen från det berget Sinai
(11:141); Så hände sig nu i stundens fullbordan (11:153); Vi skolom härligen
besitta jorden efter löftet (11:260); Hvad jag hafver skrifvit, det är skrifvet (111:36); Gån fröjdeligen hem (111:158); Den styfve prosten Touschier /-/
stod inför Pilatus och talade så (111:109); De, som dagen förut skränat kors
fäst, ropade nu Hosianna, Davids son /-/ (111:303).
Förutom dessa två grupper av arkaismer återfinns en tredje kategori av ord
med ålderdomlig prägel, som medvetet tycks ha valts ej enbart i tidsillusionens
intresse utan även av språkpuristiska hänsyn. De visar Högbergs strävan att
utbyta germanska och icke-germanska lånord mot ord av nordiskt ursprung. Sem
exemplen nedan visar ger författaren inga litterära utbytesord utan snarare
sådana, vilka som Hasselberg uttrycker det "hållit sig levande bland folket>
84)
vare sig i dialekten, eller genom bibel och psalmbok". J Utöver de av Hög851
berg i ordlistorna upptagna kan anföras: J
varsel (aning), fattlig (begriplig), medfart (behandling), stämpling (intrig),
synrand (horisont), själviskhet (egoism), misskund (barmhärtighet), löfsal
(berså), onöjd (missnöjd), slik (sådan), hugnad (tillfredsställelse), mäler,
täljer (berättar), lag (sällskap), fägnad (glädje), spörjer (frågar), ögonkast
(blick), tarfvas (behövs), uppsyn (min), fjät (steg), led (gick), bidar (vän
tar), målföre (stämma), skepnad, skick (gestalt), lyster (önskar), jordafärd
(begravning), jordsätta (begrava), ogörlig (omöjligt), frejdad (berömd),
fränder (släktingar), jordaskötsel (åkerbruk), ämnessven (lärjunge), ordhvila(paus)
butter min (grimas),hugfälla (entusiasmera), hugfull (oförskräckt),
ordspillan (diskussion), ofärd (olycka), ogagn (förfång).
I likhet med Viktor Rydberg har Högberg även valt att nybilda ord för att ut
mönstra lånorden.^ Novationerna är dessutom mestadels av en sådan karaktär
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att de starkt understryker skildringens ålderdomliga och stämningsmättade atmos
fär. Att inslaget av nybildningar tycks vara påfallande stort i Den stora vre
den förvånar inte heller med tanke på Högbergs i olika sammanhang vitsordade
vana att konstruera nya ord för enligt hans åsikt gamla och s l i t n a . A t t
med säkerhet fastställa vad som är författarens egna nybildningar och lån ur
den lokala ordskatten skulle kräva en omfattande specialundersökning. Här
skall endast sådana ord tas upp, som tycks vara klara nybildningar, och som
tjänar till att accentuera stämningsanslaget. Den utan jämförelse vanligaste
nybildningstypen är det sammansatta substantivet:^
löftesblick, ofridsskräfvel (gräl), jämmertragedi, ångestsjäl, skräckrörelse,
ödenejder, grubbeltankar, lögnvarelse, ofredsrykte, åldersskröpling, under
människa, kolnatten, armodsland, armodsbarn, ögonbett, grufvelseåret, plågo
lägret, pliktekvalen, skräcknatten, ödenatten, lagförtramparen
Hög frekvens har nybildningar av denna typ för att återge ljudintryck:
skräcksorl, klangröst, jubelsorl, jämmerton, tasselhviskning, grafröst, hotelse
tjut, skrämselrop, vemodston, hungerskrik, gnisselhjulens jämmertakt
Även nybildade substantiv av adjektiv, adverb eller preposition + substantiv
är vanliga. Likaså finns ett flertal exempel på sammansatta adjektiv och verb:^
illfärd, kallrysning, falskvittnare, snedmunnen, fordomsman, grårygg, lemskjut
ne, gråreslig, grådimmig, utängslade, åldersbräckte, penningskyldig, illgär
ningsam,
skamskratta, lögnförråddes, 1ögnarskälIde, jubelskränade, apespelar, stackarenämnde
Nybildningarna är som synes målaide och stundom starkt konkreta. En orsak till
detta intryck är självfallet valet av ord i de olika leden. En annan är att
de sammansatta substantiven (t ex ångestsjäl) genom sin koncentration blir
expressiva på ett helt annat sätt än om de ersatts av ett adjektiv + sub
stantiv (ångestfull själ) eller substantiv + prepositionsuttryck (själ i ångest).
Tendensen att välja det koncentrerade uttrycket är för övrigt trots Den stora
•vredens mångordighet påtaglig även i annat sammanhang. Det visar sig nämligen
att Högberg i stället för en bisats eller ett adjektiv + substantiv föredrar
det mera komprimerade och ornamentala genitivuttrycket av samma slag som i Gam
la Testamentet. Mot bakgrund av vad som sagts tidigare om Högbergs sannolika
relation till Runeberg är det möjligt att även här se en influens från den se
nare, då enligt Rut Hedvall dylika vändningar har en påtagligt hög frekvens
91)
i Runebergs dikt. J I likhet med det sammansatta substantivet har genitivkon
struktionen en hög grad av intensitet över sig:
i räddhågans fjättrar (1:12); någon eländes flykting (11:4); en armods varelse
(1:12); de invigdes krets (111:274); vid skälfvande händers knäppning (111:294);
ett fasans steg (11:4); på hånets stekhalster (11:9).
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Qm samma stilsträvan vittnar kombinationen adverb + adjektiv eller particip,
bruket av artikellöst substantiv + adjektiv samt de talrikt förekommande sub
stantiverade adjektiven i neutrum. Det är emellertid i detta sammanhang vansk
ligt att avgöra huruvida det är formen eller ordvalet, som starkast bidrar
till uttryckets expressivitet. Denna torde snarast vara ett resultat av en
samverkan mellan båda dessa faktorer,som exemplen nedan visar:
skälfvande blek (1:12); girigt lyssnande (1:380); outgrundeligen hemskt (1:57);
kallt frågande blick (1:369); ostängd farstudörr (1:42); från dalande sol (1:71);
genom vida världen (1:144); vid nytänd måne (111:341);
det onda (1:12); något outrannsakligt (1:188); allting illt (1:144); något säll
samt (111:81).
Undersåtarnas dialog, får en lokal förankring ej genom exakt dialekt utan sna
rare genom den höga frekvensen av dialektalt färgade ord av stundom mycket dras
tisk karaktär, i synnerhet när det gäller invektiv av olika slag:
djäfvulsbranden, snåljudasen, prästestrykern, slarfsparfven, skatehök, omänni
ska, ohår, högfärdingen, skamhund, myggskrangel, dräflingen, omöjelse, dödsfaret, glupskedar, grötvåmben, skrälle,"^) glupa i sig, grassera, skinnat ihop,
harmligt, ovislig,
De i undersåtarnas dialog infogade talesätten och vändningarna ger på likartat
sätt denna en folklig prägel, ytterligare understruket genom dialektalt färga
de pronomen och räkneordsformer. Några exempel är:
i ringaste rot, tätt som åkerpilen, huga då, den lite var ute bland folk sade
så, Bästa karl är den som äflas varda bättre, Hällre jag än den oärlige, säger
jämten; hocken, töcken, tockna enar, tockna där; tri93)
I samband med de ovan anförda komposita kan noteras, att Högberg bortsett från
allmogedialogen, föredrar fast sammansättning framför lös i fråga om verb, nå
got som understryker stilens högtidliga och arkaiserande ton. I relationens 500
första meningar svarar 163 fast sammansatta verb mot 101 löst sammansatta. Mot
svarande siffror för undersåtar- och översåtardialogen är: 20-52, 34-15. Nå
gon språkpuristisk strävan i likhet med Viktor Rydbergs att undvika de germans
ka partiklarna finner man dock ej.^
I tidsillusionens tjänst står även de tillämpade ålderdomliga böjningsmönstren.
Pronomina och adjektiv förses med en gammal ändelse av typ: desso like ting
(1:43); allom (1:298); dem enom, dem androm (11:305); storan skräck (1:72);
en rapper främling (1:133). I dialogen återfinns den föråldrade presensändelsen:hafver, äst, vest, skolom. Verbkonjugationen uppvisar dels stark böjning
efter gammalt mönster, dels svag med dialektal anstrykning: skok (1:263); halp
(111:257); glänte (1:31); bidde, skrytte (11:333); flödde (111:50); lette
(111:385). Vidare är de tunga verbalkonstruktionerna och sistplacering av hjälp
verb frekventa, företrädesvis i dialogen: granskande varder (1:83); farit klifvande (1:48); bléf så länge varandes (1:35); är tänkandes (1:52); /-/ som ej
så litet är (111:285). Slutligen kan man notera, att den gamla kasusböjningen
efter preposition är genomförd: på godan väg (1:35); å färdom (1:96). I analogi
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med exempelvis till bords appliceras genitivändelsen i tidsilluderande syfte
även felaktigt i uttryck som till rådoms (11:266); till protokolls (1:81); till
kvarns (1:24).
Att påvisa några ord, som genom sin frekvens eller placering blir speciellt ka
rakteristiska eller betydelsebärande är å andra sidan vanskligt. . En granskning
av färgadjektiven visar emellertid en hög siffra för "svart" och "grå", "mörk"
och "blå" med sammansättningar.®^ Det flitiga bruket av de två förra accentuerar
skildringens dystra och betryckta atmosfär. Gunnar Qvarnström menar, att "grå" i
96)
Högbergs epik är "en poängterat bondearistoratisk kulör". J Det tycks i
Den stora vreden dock snarast vara så, att adjektivet brukas som ett epitet
för den av världsligt och andligt förtryck tyngde undersåten i gemen. Man jämfcre

exempelvis med skildringen av antikristernas tåg till Bispehöjden, där

"grå" med sammansättningar förekommer inte mindre än 9 gånger i samband med
de upproriska undersåtarna (1:288 ff). Då författaren ändrat de tidigare ut
kastens beteckning Björn-Sigg (Sigge) till Gråe Jägarn torde detta avspegla
en vilja att upprätta en yttre förbindelselänk mellan denna andeuppenbarelse
och menige man. "Mörk" brukas företrädesvis i symbolisk bemärkelse och un
derstryker det hotande och gåtfulla: mörka gåtor^mörk saga; "blå" med olika
sammansättningar återfinns i naturskildringarna.
I samma stickprovsundersökning har en jämförelse gjorts mellan frekvensen av
positivt och negativt laddade adjektiv. Resultatet visar hur nära form och in
nehåll sluter sig till varandra i Den stora vreden.^ I del I, där förtrycket
vilar tungt över undersåtarna, står 46 positivt laddade adjektiv mot 92 med
negativ innebörd. I andra delen, där uppmärksamheten riktas mot Emanuel Bred
mans och Mäster-Saras samhällsnyttiga insatser samt Mikael Loths återkomst,
har balansen återställts och motsvarande siffror är 65 respektive 66. Samma
förhållande karakteriserar del III (54 respektive 56), som i huvudsak uppe
håller sig vid skildringen av hur Mikael Loth slutför sitt välsignelsebringande uppdrag.
Händelsernas fond,landskapet, förlänas med olika medel en hög grad av realism
och förtätad stämning. Mycket ofta ställs olika färger eller färgnyanser bred
vid varandra (se t ex 1:129, 11:36, 145, 111:102, 122, 251, 337). I ingressen
till Eld ur drifvan (1:195 f) förmedlar Högberg men en närmast impressionistisk
teknik den norrländska vinterns hårdhet och med ödslighet, varvid han bl a
utnyttjar olika blå färgskiftningar i landskapet för att understryka det kyli
ga och ogästvänliga. Även för atmosfäriska förhållanden brukas med förkärlek
färgord (se t ex 11:376, 111:140). Såväl landskapets dynamik som dess stäm
ning poängteras vidare genom skildringen av spelet mellan ljus och mörker i
de nattliga scenerna (1:238, 11:215 f, 111:157, 251). Dessa belysningseffek
ter tillsammantagna med färgordens höga frekvens tyder på att Högberg var vi
suellt anlagd. Intrycket styrks ytterligare av den dynamiska naturteckningen
(se 1:129, 183, 11:289, 111:341). Skildringen livas även genom en eller flera
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ljudsensationer. Vid sidan av eller tillsammantaget med färgy, belysningsoch rörelseintrycken spelar akustiska fenomen en betydelsefull roll i framför
allt stämningsskapande syfte. Den spöklika och dystra atmosfären frammanas av
notiser som "Ett afgrundstjut for bort i höstnatten öfver grantopparne nord
genom världen" (1:17); "En uf uppstämde sitt mål" (1:258); "ylen af nattulfven"
(11:85); "Det kraxade långt och skrällt och fult utanför hålans brostupa och
allt vidare bort genom kvällningen " (11:247). Samma stilvärde har stundom de
ljudsensationer, som härrör från människan (se t ex 111:240, 241). Också det
dynamiska intryck, som de rörliga folkmassorna ger åt landskapsbilden, för
djupas genom suggestiva akustiska fenomen (se t ex 11:371, 373, 111:214).

Bilderna är i Den stora vreden relativt sett få och är i första hand ägnade
att åskådliggöra personerna i skildringen. A andra sidan är metaforiken orga
nisk så till vida att den väl ansluter sig till den föreställningskrets, som
man förväntar sig. Genom att Högberg låter miljön representeras i bildsprå
ket hålls således tidsillusionen present även i detta avseende. Ett flertal
bilder hämtas ur allmogens vardagsvärld och har oftast en hög grad av konkretion
och tidsenlighet:
Rike-Mates "satt blek som något skinn bland sina tjugi fastebref" 1:135 ; Åsele-Pålle är enligt Finn-Anton "brunrynkig som gammalt garfläder" (1:260); lapp
hustruns klagan "återskrällde i bergen likt en hel tolft

lappkäringar"

(11:92); de falska profeternas dräkter sitter illa "såsom hud på hagastör"
(11:158),
Nära till hands ligger att anknyta bildspråket till den vantro och djävulsskräck
som så starkt behärskade skildringens tidsepok, något som Högberg inte heller
försummar:
såsom skogens hvitklädda Hvitra (1:188); som ett annat skrömtevarsel (11:241);
som hinonde på en syndasjäls förfallodag (1:109); ill och nidfull närmast som-få
nen själf (11:118); som en varselhär af jorden slukad (111:213),
Talrika är vidare de bilder, som hämtats från den norrländska naturen och djur
världen, väl avpassat med tanke på den intima relationen mellan natur och män
niskor på 1600- och 1700-talen. Likaså har Högberg lånat ur Bibeln, företrä
desvis Gamla Testamentet, vilket verkningsfullt framhäver den gravitetiska to
nen och stämningen av en annalkande uppgörelse i de två tidigare delarna:
lappfar är "flink som en ungren" (1:198); Mäster-Saras tidigare liv är "en van
lig Norrlandsväg /-/; från första början utstakad af fänaden, slingrande, med
fula stötostenar och gyopar , halsbrytande i utförsbacken, 'en riktig Helsinglandsväg'" (11:125); Lapp-Manels och Finn-Antons män kommer farande "som skreden af glupande ulfvar" (111:386);
Biskopsgården är ett "glupskt afgudabeläte" (11:280); prästerna kommer till
torparen Mickel "likt fränderna till Job, den af satan slagne" (1:4); en van
lig bild i samband med prästerskapet är "såsom de domare bland Israels folk"
(1:226) eller "såsom Farao och Josef, hvilka lade under sig allt Egypti land"
(111:110); Lapp-Manel satt hos Andreas Asp "såsom en ung Josef /-/ hos en ny
Farao och tolkade dennes mörka gåtor" (1:203); då Emanuel känner sig skyldig
till Mäster-Saras avslöjande vänder han sig bort "såsom Petrus fordom, då han
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efter sin förnekelse träffades af sin mästares öga" (1:366),
Som framgår av exemplen utformar Högberg mestadels sina metaforer som liknel
ser med såväl sak - som bildled utsatta. Stundom ges de emellertid närmast
i den homeriska eller runebergska bildens form, ägnat att förläna skildringen
en lugnt episk ton. Ett exempel ur var och en av de tre delarna må illustrera
detta:
En dag, en sällsynt högtidsdag i stugan, unnades den arma njuta ro, fick läm
na burens kätte, satt vid elden likt den ur hafsnöd komne, då han i gladt och
tryggadt sinne hvälfer minnet af stormar, nöd och vedermödor (1:7);
/-/ som svinet, när du genom en remna i grishusets tak skjuter ner en räfsa
och klår dess rygg. Icke ser det spörjande upp, endast rosslar och njuter, kan
dock grymta illt, när det hulda verktyget tages bort (11:198);
Och så nalkades han sitt byte som den blide räfven, då denne i varsamma lofvar
närmar sig till språng mot den omisstänksamma gåsen men tills vidare synes hafva allting annat i sikte (111:197),
Vid några tillfällen fördjupas likhetsassociationen till en antropomorfisering
på folksagans maner av döda ting, djur och natur. Skatter och pålagor blir i un
dersåtarnas föreställningsvärld till en tribut, ämnad åt en väldig "landsdra
ke" som vistas " åt Nordkap eller inte så långt därifrån" (1:326). För SvarteMickel blir landskapet, som breder ut sig nedanför Löviks berg till en "säll
sam sagohjord af häst och hund och älg och ren" (1:129). Storön är "en jätte
ödla, ett oerhördt hafsvidunder, simmande mot norr medvildt uppspärrade hals
taggar och en kantig stjärtfena" (1:183) . Såsom undersåtarna lider under
"vreden", vilar över landskapets berg och dalar "lynneskölden /-/ som evig
snö" (11:328, se även 11:74). På likartat sätt korresponderar naturen med Mäster-Saras förtvivlan (11:81) och Svarte-Mickels glädje, då han är på väg till
sin slutliga seger över sin barndoms plågoande (111:85). Starkast understruket
är detta samspel mellan människans känsloläge och naturen i samband med skild
ringen av borgarhärens flykt i slaget vid Remsle bro. Milisens förskräckelse
och exalterade stämning svarar mot naturen, som tycks stadd på samma huvudlö
sa reträtt som soldaterna själva (11:218 f).
Antropomorfiseringen och den kontrapunktiska tekniken fördjupar inte bara per
sonernas känslor. Också intrycket av vissa händelsers betydelse och dramatik
förstärks genom detta stilmedel. Så ackompanjeras härnösandsborgerskåpets oro
liga väntan på bud om utgången av Svarte-Mickels vådliga krigshandlingar i norr
av vädrets makter (111:341). I detta stämningsilluderande syfte har Högberg ock
så utnyttjat traditionen om de i Norrland stundom förekommande jordskalven (II:
233).")
I ännu ett sammanhang understryks dramatiken i en tilldragelse genom naturens
medagerande. Det är i samband med Svarte-Mickels återkomst.På Bispehöjden är de
norrländska domänernas

alla makthavande församlade för att söka råda bot på

det ohållbara tillståndet. Stora människomassor har samlats utanför biskopsre
sidenset. De 12 000 tiggarnas här närmar sig. Det exceptionella i situationen
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accentueras genom en ovanlig värme och ett våldsamt åskväder (11:280,288).

Samtidigt som ovädret dragit förbi och solen åter visat sig., ses.Svarte-Mickel
komma och ropet hörs: "Han kommer! Där är han! Nu kommer han! (11:289). Den om
daning av samhällssituationen som hans ankomst skall visa sig innebära, föregrips
således av en omkastning i väderleksförhållandena på likartat sätt som i Gamla
och Nya Testamentet, där naturfenomen av olika slag förebådar eller löper paral
lellt med en omvälvning på annat plan.
Genom en dylik naiv gestaltning och accepterande av det fantastiska understryks
tidsillusionen mycket starkt. I detta sammanhang bör man emellertid minnas, att
för Högberg med hans anti-materialistiska orientering detta grepp kan ha inne
burit mer än en rent stilistisk effekt.

Det stilproblem, som är förknippat med den historiska skildringen, dvs graden av
språklig arkaisering,

har Högberg löst genom att utarbeta en konsekvent

arkaiserande och stundom rytmisk prosa. Till denna form tycks han
ha nått fram genom att kombinera och gjuta samman en rad olika stilkomponenter
av åldrigt mönster, där det emellertid är vanskligt att med bestämdhet hävda
den exakta källan för de skiftande impulserna. Den bitvis okomplicerade hypotaxen och vissa drag i parataxen, allmogedialogens kärvhet och pregnans, allitterationen och assonansen samt de infogade dikterna och ramsorna tycks dock
styrka en av Högberg själv hävdad påverkan från Snorre Sturlasons Konungasagor.
Härtill kommer den muntliga berättartradition, som författaren var invuxen med
sedan barnsben. Uppslag till de stilelement, som gör prosan högstämd och orna
mental, har å andra sidan hämtats från helt annat håll. Säkerligen har Antonio
Solis' historiska krönika spelat en viss roll, möjligen i första hand som in
spirationskälla och vägvisare. Vidare har Högberg skördat ur Runebergs dikt,
Bibeln och åldriga arkivalier.
Så kommer den muntliga berättelsens och sagastilens enkelhet och pregnans att
legeras med en för 1600-talets prosa typisk amplifikation och ordrikedom. I di
alogen ställs undersåtarnas knappa repliker och torftiga ordskatt mot översåtarnas sirliga perioder och högtravande vokabulär.
Vidare relateras ordval och bildspråk fast till skildringens tid, plats och
föreställningsvärld. Genom att Högberg på detta sätt omsorgsfullt har undvikit
varje form av modernisering är det vanskligt att beslå honom med några störande
språkliga anakronismer. Exempel finns, "Stockholmsslangen" (111:208), "exprop
riera" (11:343), "urban" (11:296), men de är försvinnande få. Den stora vredens
språk står därför närmare Heidenstams barockartade och arkaiserande prosa i
Karolinerna än Strindbergs och Rydbergs stil i deras historiska romaner.101^
Jämförelsen med andra författare är emellertid föga tillfredsställande, då Den
stora vreden uppvisar flera individuella särarter som exempelvis den rytmiserande tendensen och den unika ordskatten.
Så menar Ludvig Nordström, att stilen är "så i hvar minsta småsak ny och per
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sonlig, att den måst stöta dem för pannan, som ej ha nog starkt hufvud att tå
la vid nytt och starkt vin".^^ Också andra samtidskritiker ställde sig posi
tiva. Det påpekades exempelvis, att stilen är pregnant, att den skänker "en
egendomlig trovärdighet och illusion" och från den synpunkten förträffligt sva
rar "till ämnet", eller att den är "kärnfull och originell", "öfverraskande, i
några fall med hela makten af snillets intuition".

Delvis motsatta synpunk

ter kom emellertid också till tals. Så är Oscar Levertin något reserverad. Vis
serligen ger han ett visst erkännande åt stilen men tillägger: "Den förefaller
ibland icke blott konstfull, men konstig. I sin ifver att komma med något
'noch nie dagewesenes' blir författaren ej sällan ansträngd och bråkig, den
litterära enstöringens och autodidaktens fel."^^ Tor Hedberg finner, att den
arkaiserande och provinsiellt färgade stiltonen tillsammantagen med skildring
ens bredd lägger hinder i vägen vid läsningen "för en hvar, som icke har den
norrländska vinterns ödsliga timmar till sin rådighet".
Förvisso är det också så, att Högbergs strävan efter det i varje sammanhang
tidsilluderande, stämningsskapande och personliga gör att språket stundom fö
refaller maniererat. Som R.F. von Willebrand påpekat vill han ständigt vara
sig själv, "norrlänningen Högberg", något som delvis resulterar i att klar
heten offras till förmån för "stilens individualism".Detta gäller i syn
nerhet tredje delens utredande avsnitt. De två tidigare volymerna har däremot
ett starkt expressivt och bitvis grandiost stilanslag, som tycks vara språk
ligt nydanande. Av stort intresse vore därför att få Gudmar Hasselbergs omdö
me verifierat. Han skriver: "Ingen skönlitterär författare har tillfört det
svenska skriftspråket tillnärmelsevis så mycket nytt stoff som Olof Högberg.
Trots alla överdrifter och missgrepp blev hans språkliga nydaningsarbete inga
lunda utan betydelse. För yngre norrlandsdiktare har han i mycket visat vägen,
och hans strävan efter nya uttrycksmöjligheter med anknytning till folkspråket
återfinnes - utan hans puristiska motivering , icke minst hos flera av de s k
proletärförfattarna."^^
Hur det än förhåller sig därmed står det dock fast att Högberg genom den till
tiden och ämnet väl avpassade och expressiva språkdräkten förmår, då han är
som bäst, att aktualisera en gången epok på ett i svensk' berättarkonst unikt
sätt. Därigenom lyckas han även överbrygga den konflikt, som föreligger mellan
det historiska skedet och idéinnehållet av sent 1800-talsmärke. Resultatet har
blivit ett organiskt samband mellan den fantasifulla rekonstruktionen av den
stora ofredens Norrland och agitationen för ett liberalt-socialutopiskt frihetskrav.

B I L A G O R
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Bilaga 1
Olof Högbergs självbiografi (publicerad i Hellberg FrOlof Högberg. Den nyupptäckte författaren, Idun 1905:46)
Född den 27 september 1855 i Högsjö socken af södra Ångermanland, Västerbot
tens län. Min far var hemmansägaren Jonas Högberg, en rättrådigt sinnad, för
samhällsfrågor intresserad och mekaniskt begåfvad man, utmärkt berättare, out
tömlig på minnen från det framfarna. Äfven min mor, Märta Hultin, hade såsom
ättling från en af landskapets äldre knapadelssläkter mycket omfattande släkt
minnen, som trängde långt tillbaka i tiderna åt fiere håll.
Barndomsminnen från en karg och dyster dalbygd mellan höga berg, där ufven i
nordan satt och tjöt mot ufven i sunnan om höstkvällarne. I dalens botten en å,
sista återstoden af en "postglacialälf", kantad med busksnår, framringlande
mellan uråldriga nipvallar. Mina käraste minnen från denna dalbygd voro denna
å och ett härligt syskonpar rönnar, under hvilkas sammanflätade kronor far
byggde sin väldiga barnskara en från marken upphöjd lekstuga, där jag hörde
bygdens sista fiol och första dragspel.
Tre stämningar voro starkt rådande omkring mig: nyläseriet, som fördes till
torgs af en rad tämligen tvifvelaktiga "vinkelpredikanter", däribland en del
"falske profeter i anda och sanning"; den nästan obrutna gammeltron på en and
lig sidovärld af hvarjehanda egendomliga skepnader, i synnerhet de norrländska
skogsviddernas ljusa andeväsen Hvitran, människans undanskjutna, misshandlade
och hämndlystna kusin från Skapelsen; slutligen den i orten grasserande skogs
rörelsen, det första baggböleriet, hvars historier om skogsköp och timmerstöl
der m m allsmäktigt inträngde i mina lekar med grannarnes barn, så att äfven
vi, de små, hade våra uppgörelser om hygge, sågning, förloradt virke osv. Jag
var själf sågverkspatron med egen såg i bäcken, en gåfva af far, den öfverdådigt skicklige sågbyggmästaren.
Ungdomsåren framlefdes i den härligt leende trakten kring Säbrå kyrka, Frans
Mikael Franzéns älskade ålderdomshem. Nejdens tjusande öga, den oförgätliga
Nässjön, skolade mig till en stark och härdig simmare under somrarnes nästan
vilda friluftslif.
Elfva år gammal intogs jag hösten 1866 vid "elementarläroverket" i Hernösand,
då för tiden ett hus utan herde hvad skoltukten beträffar, men ej dess mindre
ett idogt "pluggnäste". Vi pluggade paradigmer så, att det skrällde genom kvar
teren och "själfvaste väggl-n hade latinska grammatiken på sina fem fingrar".
Öfversitteri, slarfvig skolgång, fruktansvärd "absentation" voro de utmärkande
dragen bredvid skolfliten. I fråga om prål var det vår högsta ärelystnad att
få ståta i skinnbeslagna byxor, troligen efter mönstret af det i staden förlag
da Svea artilleriregemente.
Håg för språkliga studier och ren svensk språkodling väcktes af en kamratligt
sinnad, hjälpsam och människovänlig lärare,adjunkten Erik Billmark, håg för
matematiken af den månglärde, för allt mänskligt intresserade, högt begåfvade .
och som människa ovanligt älsklige lektor Carl Johan Blomberg. Kärleken till
sistnämnda vetenskap kom också enväldigt att behärska mig från mitt femtonde
till det trettionde året. Var också djupt hängifven det historiska studiet,
men för min myckna "absentation" ville lektorn i ämnet ogärna anse mina kun
skaper såsom frukten af ordentligt arbete, utan tillskref dem snarare det
"historiska sinnet", hvilket både förargade och smickrade mig. Blef "med
beröm godkänd" i mogenhetsexamen den 27 maj 1876. På grund af slarfvig skol
gång bedömdes mitt uppförande som "oklanderligt". Rektor hade velat skrifva
"mindre stadgadt" men måste ge sig för det kraftiga motståndet af den matematiske censorn. Föreslagna premier gingo emellertid min näsa förbi och det
kändes mycket bittert.
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Inskrefs vid Upsala universitet den 27 sept. 1877 kort efter den då undanstö
kade jubelfesten, då "Alma Mater" hade inträdt i sitt femte lefnadssekel. Äfven jag blef af äldre "landsmän" allvarligt förehållen att "slänga" all tanke
på pluggning under första året, "innan du fått ordentligt sikte på stan". Man
skulle inte förhasta sig vid studiernas anläggande, och då man väl börjat med
dem, så voro studier men ingen examen nära nog den rådande grundsatsen i des
sa tider af juvenalismens efterklang och förfall. Det var också med en viss
svårighet jag undgick den nämnda grundsatsens öde. Efter tre års friskt arbe
te och öfverarbete i matematik, mekanik, astronomi och fysik aflades filoso
fie kandidatexamen den 27 maj 1880 med öfverbetyg i de nämnda vetenskapsrum
men. Och ehuruväl licentiatexamen borde ha kunnat affärdas i närmaste vänd
ning, stannade det nu med examenslagrarne. Orsaken låg dels i de stegrade
egna anspråken på den tämligen allmänt spådde, blifvande akademikern, dels
på krafternas öfverskattning och splittring genom tidens mångfaldiga intressen
bredvid studierna. Var med bland stiftarne af föreningen Verdandi, blef en ifrig nykterist, verkade vid olika folkbildningsanstalter, såsom när Uppsala
arbetarinstitut upprättades på initiativ af numera prof. E. Lindberg i Göte
borg, och kunde sällan stå likgiltig inför de sociala dagsfrågorna. Denna aka
demiska tid var en allmänintressenas tid, och jag var blott ett barn af min
tid. Impulser mottogos och gåfvos med mycken liflighet.
Håg för historiens värden, för odling af folkminnen och den folkliga språksti
len väcktes hos mig af herr Emil Svensén, och 1885 utarbetade jag de första
utkasten till det arbete, som tjugu år senare blef "Nordsvenska öden".
Vid sidan af dessa och andra olikartade intressen bedrefos de matematiska
vetenskapernas studium med ifver och framgång. På deras område uppfångade jag
också en hel lång rad af uppslag, som nog en dag torde komma att gå an, då de
nått en passande utformning. Men summan af det hela blef i första hand, att
mångfrestaren tvangs af sinande tillgångar att ägna sig åt "privatdocentens"
brödyrke. Som sådan fick jag upplefva en ny akademisk järnålder, då det gällde
att hastigast och billigast inplugga "tentamenskatekesen" i folk, som lefde
efter grundsatsen "examen utan studier".
Detta fortgick tills reverserna började fylla tio år. En tid uthärdade jag
häxdansen rätt bra, men måste slutligen ge mig, och med den andra omarbetade
upplagan af mina "Nordsvenska öden" såsom den enda synbara behållningen flyt
tade jag 1889 hem till deras berättare, far och mor, som hänrycktes öfver att
höra sina minnesskatter i skrift, utfyllde dem yttermera och tålamodsfullt
motsågo frukten af arbetet.
Jag kom nu klart underfund med att dessa berättelser hvilade på historisk grund
lag, fick dem utfyllda från andra håll, genomforskade det norrländska stifts
arkivet och fann där både tidsfärg, språkfärg och lifsfärg. Ar 1891 utfördes
med de sålunda vidgade uppslagen en ny upplaga. Till sitt innehåll var denna
då väsentligen sådan som den nu föreligger, till omfånget dock betydligt stör
re. Men egen missbelåtenhet med formbehandlingen hade till följd, att
handskriften fick "ligga till sig". Under de följande åren, då jag dels var
anställd som vikarierande föreståndare vid Gudmundrå högre folkskola, dels ar
betade som föreläsare och journalist, omarbetades handskriften helt eller del
vis fiere gånger med nya inslag. Särskildt har afslutningen måst ske under
kasserande af väldiga handskriftsmassor.
Dessa "Nordsvenska öden" ha i stort sedt varit mina öden under tjugu år af mitt
lif, och dess öfverskrift "Den stora vreden" blir också rätt betecknande för
mitt lifs stjärna under denna tid.
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Eilaga 2 .
I Nord-Sveriges september-nummber, s 22-23 återfinns följande citat ur Vik
tor Rydberg:
Philosophia ur Kantat vid jubelfest-promotionen i Upsala den 6 september 1877
Hesiodos' råd
Klockorna, stroferna 11 och 12
Goternas sång, strof 7
Vid en återblick på sin lefnad torde de flesta komma till den slutsatsen, att
de emottagit mera godt än de gifvit. Hvarifrån då öfverskottet?(de ord Rydberg
fogade till sin bild i Lindelis autografsajnling).
Vetenskapen och konsten äro af naturen Hellener och oomvändeliga hedningar.
De vörda Golgatas oliv, men Parnassens lager är symbolen för deras strider
och segrar (ur Den siste athenaren, V s 42).
I läran om Hades eller mellantillståndet har Nya testamentet öppnat utsikter
till en möjlighet, att alla människoandar frälsas ur fördärfvet.
Förnekar den heliga skiift någonstädes, att denna möjlighet skall varda verk
lighet?(ur Till läran om de yttersta tingen, X s 489).
Den fullkomliga religionen måste byggas, icke på människosläktets timliga
splittring utan på dess ursprungliga andliga enhet. Dess mål måste vara att
återställa denna enhet genom att förkunna allas brödraskap och möjligheten af
allas fria barnaförhållande till Gud i kärleken (ur Om människans föruttillvaro, X s 355).
I oktober-november-december-numret:
Prometeus' replik, som börjar Ur känslor varma och ur tankar rena, ur Prometeus
och Ahasvérus
Atenarnes sång, strof 1
Drömlif, strof 2
Snöfrid, storf 9
Din sorg är din
Idealets kämpe är, äfven han, en människa full af fel och misstag, och med
det sanna, hvarför han kämpar, blanda sig villfarelser, som göra motståndet
berättigadt (ur Den siste athenarenvVI s 46 f)•
Det ideal af människa , som en tid uppställer och omfattar, är kännetecknande
om icke för hvad den tiden är, så dock för hvad hon vill (ur Direktörstalet
1879, XIV s 45).
Naturen artar sig efter betraktaren. Samma aftonrodnads skyar, i hvilka den
ene skådar lycksalighetens öar, hägrande i rymden af oändlig härlighet, äro
för den andre endast bjert färgade fläckar öfver synranden - för barnets in
billning gör sig naturen till en barnsaga, för ynglingens känsla till en kär
leksdikt, för mannens förstånd till en väf af orsaker och verkningar, för den
mognade visdomen till ett innehåll i själfva människoanden.
Hon uppenbarar oss sin skönhet i den mån som vi känna sanningstörsten och ut
leta medel att stilla honom. Hon är en lärarinna, som följer den Sokratiska
metoden strängare än Sokrates och nödgar oss att själfva lösa de tysta frågor,
som det gåtfulla i hennes anlete ställer till oss. Från sitt värklighetsområde
hänvisar hon till ett annat, som ligger djupare in, och lärjungen manar hon:
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lägg renhet och kraft i viljan, skärp ditt förstånd, adla din smak, tro på
idealen och strid för dem,och allt efter som ditt inre klarnar, skall jag
klarna för dig, och allt efter som ditt inre förskönas, skall jag själf varda
förskönad (ur Rydbergs svarstal till C.R. Nyblom vid dennes inträde i Sv.
Akademien 1879, XIV s 49 f).
Mänskligheten är en stor lekamen, en organism, hvars alla lemmar äro förpliktade
och ansvariga mot hvarandra; alla släkten, de bortgångna, det nu på jorden
varande och de tillkommande, hafva att arbeta för hvarandras salighet, och
hafva att invänta hvarandra. ty ingen lem kan varda fullt salig, utan att
hela organismen varder det lur Till läran om de yttersta tingen, X s 461)»
Den utgåva av Viktor Rydbergs skrifter som brukats av mig är Skrifter af
Viktor Rydberg, utgivna av K. Warnburg.

l/y

Bilaga 3 •
Den stora vreden. Innehållsreferat.
Att ge en klar och tillfredsställande exposé över vad som händer i Den stora
vreden är vanskligt på grund av de många digressionerna och förvecklingarna.
Här skall dock ett försök göras att referera de viktigaste tilldragelserna i
boken. Denna synopsis kompletteras av vad som sägs vidare i avhandlingen.
Del I:
I Svarta-Norets by vid Angermanälvens mynning bor torparen Mickel Ingevaldsson
med sin hustru. Deras olycka är stor, eftersom hustrun hemsöks av en ond ande.
Trots försök av t o m prästerskapet med biskop Mathias Steuchius i spetsen
lyckas man ej förvisa den ur huset. Den olycksdrabbade Mickel blir fråntagen
sitt torp och tvingas bli dagsverkare hos kronofjärdingsmannen och storbonden
Mates Hampusson, kallad Rike-Mates. Efter denna händelse kan Rike-Mates emel
lertid ej mala sitt korn, eftersom alla kvarnar stannar för honom. Först ef
ter ett samtal med Gråe Jägarn, där han lovar att stå fadder till den son,
som torparens hustru fött, tar han sig ur denna knipa. Vid dopet av SvarteMickel, är Sigvald Sigvaldson (dvs Gråe Jägarn) medfadder. Samtidigt döps den
mäktige och självsvåldige prästen Mäster-Abrahams dotter, Sara. Svarte-Miekels
mor dör kort tid därefter, torparen Mickel svär sig fri från sonen vid tinget
och denne blir omhändertagen av Rike Mates.
Ungefär samtidigt med dessa händelser är de norrländska översåtarna församla
de på Gävleborgs slott hos excellensen Otto Wellingk. Karl XI:s stundande re
sa till Norrland annonseras, vilket väcker allmän förstämning, framför allt
hos prästerskapet, som är väl medvetet om sakernas dåliga tillstånd i norr.
För att kungen ej skall få kännedom om de beklagliga förhållandembörjar tant
Steuchia i samråd med Knut Ingelson Björnclou konspirera. Karl XI sammanträf
far emellertid med 01-Evert och deras planer görs om intet. Mathias Steuchius
förflyttas till Lunds stift, Knut Ingelson Björnclou avsätts och Otto Wellingk,
som misstänkliggjorts inför kungen, tas åter till nåder.
Hos Rike-Mates har Mickel en svår tid, eftersom bonden av prästerskapet tvingas
att vara mycket hård mot honom p g a Gråe Jägarns fadderskap och möjligen även
faderskap. Han försöker vid ett tillfälle fly men förs tillbaka. Efter ett be
sök av 01-Evert, som har märkliga spådomar att förmedla, blir han dock bättre
behandlad. Vid kunskapen härom vill sockenprästen Mäster Jacob Eurenius i sam
förstånd med Andreas Asp förmå den nye biskopen Julius Micrander att sätta Mic
kel i "timmerkula". Planerna härpå korsas genom Mäster-Saras ingripande och
Svarte-Mickel försvinner från bygden.
Något senare dyker han åter upp och leder tillsammans med Svarte-Petter och
Mäster-Sara i största hemlighet en konspiration mot översåtarna. Denna avslö
jas emellertid genom att trollgubben Finn-Antons dotter Anna lyckas stjäla den
anklagelseakt, som de sammansvurna författat. Svarte-Petter flyr, medan Mickel
ertappas tillsammans med Mäster-Sara. Han döms till döden men förväxlas med
en tattare och tar sig ombord på en båt för att bege sig utomlands.
Läsaren förflyttas efter dessa händelser till en torftig lappkoja, där en li
ten pojke sett dagens ljus, nämligen Emanuel Bredman. Han kommer så småningom
i renvaktartjänst hos den rike Stor-Pålle i Asele. En överenskommelse ingås
mellan denne och Emanuel: Åsele-Pålle skall bekosta Emanuels vistelse vid lä
roverket i Härnösand mot att Emanuel efter fem år kommer tillbaka och gifter
sig med Pålles dotter Cecilia. I stället blir emellertid Emanuel "predikodräng"
hos Andreas Asp och förälskar sig i husets dotter, Anna Beata. Hos Göran Wallin,
dit Emanuel efter en tid beger sig för att anhålla om djäknegång, råkar han av
lyssna ett samtal mellan biskopen och dennes son, varför han körs på porten
med oförrättat ärende. Åter hos Andreas Asp uppsöker han Finn-Anton för att
befrias från sitt löfte till Asele-Pålle. Där får han höra berättas om hur
Svarte-Mickel tvingats tända eld på en hel by, Stora-Selet, samt om hur Mäs
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ter-Sara på grund av sin delaktighet i sammansvärjningen förskjutits från sitt
hem ut i ödemarken.
Emanuel förvisas från Andreas Asp och slår sig ned i den övergivna Holskvarnen.
Tillsammans med två båtsmän, Höger-Grels och Vänster-Grels, residerar han där
som ett slags by-orakel och ger rådsökande människor hjälp. Efter någon tid
börjar han emellertid vantrivas, beger sig till Härnösand och spikar sina 500
teser mot en föråldrad lärobok, som brukas vid skolan, samt blir en populär pre
dikant bland undersåtarna. Hans avundsmän gör att han tvingas fly till gränsen
mot Norge, där han tillsammans med Grelsmännen grundar ett nytt samhälle. I
handelsärende reser han över till Björn Randulf på Junkersdals gård i Norge.
Där sammanträffar han med Mäster-Sara, som fått en tillflyktsort hos den nors
ke storbonden. Trots Emanuels varningar beger hon sig tillbaka till Sverige.
Del II:
Vid sin återkomst till hembygden söker Mäster-Sara husrum hos Andreas Asp, men
denne låter häkta henne med hjälp av Rike-Mates, därför att hon deltagit i
sammansvärjningen. Genom ingripande från högre ort får hon emellertid upprät
telse och Andreas Asp tvingas ta hand om henne. Mäster-Sara förlovar sig med
dennes son Jonas men bryter snabbt förlovningen, då det visar sig att han inte
vill kännas vid henne. Under sin vistelse hos Asp får Mäster-Sara ett gåvo
paket med exotiska dyrbarheter från Orienten, dvs från Svarte-Mickel. Hennes
far, Abraham Bång, tar henne åter till nåder och skänker henne en gård vid
Härnö-sundet.
Här slår hon sig ner men får ingen ro för kvinnornas pikar, att hon ej har nå
gon friare. Mäster-Sara narrar då Mästaren Ericus: om han kan flyga, så skall
hon bli hans hustru. Ericus går in på vadet men omkommer i sina försök att vin
na det. Händelsen gör att Mäster-Sara grips av samvetskval och försvinner till
sist bort till Finn-Anton för att få hjälp.
Under tiden har de båda Grelsmännen kommit över det silverbälte, som enligt
folktron tillhört Gråe Jägarn, och beger sig till Härnösand och Nicolaus Gissler, den namnkunnige naturvetaren, för att sälja det. Dit kommer även FinnAnton för att delta i köpslagan. Han blir slutligen den som lyckas köpa det.
Mot löfte av Grelsmännen att endast behöva betala 11 mått silver i stället för
12 skaffar han Mäster-Sara till rätta och hon återvänder till sin gård.
Hon är i dåligt skick vid hemkomsten men tillfrisknar snart. I kompanjonskap
med Emanuel får hon allt större inflytande över händelserna i Norrland. De bå
da avvärjer tillsammans de sju falska profeternas farsot. Härnösands borgerskap,
som söker gqra intrång på deras gemensamma handel på Norge, skrämmer de på
flykten i slaget vid Remsle bro. Emanuel prästvigs som tack för hans insatser
mot de sju falska profeterna men ordinationen sägs sedan inte ha gjorts efter
konstens alla regler, varför prästerskapet har en avsättningsdom i beredskap.
Något senare anklagas han för att vara "irrlärig", fängslas och förs till Gäv
leborgs fängelsehålor. Mäster-Sara får tillbaka sin son, som hon har tillsam
mans med Svarte-Mickel. Genom en förväxling har han kommit att tillbringa sina
första år hos en barnlös familj.
Förutom Emanuels samhälle vid Lilla Edan i västra Norrland finns det ytterli
gare en grupp utanförstående, nämligen de fredlösa i Skulberget. Gråe Jägarn
gör ett besök hos dem och uppmanar dem att hjälpa till med landets försvar.
Fyra sändemän skickas ut för att värva krigsfolk men endast en av dem lyckas
få med sig 50 lodbösseskyttar. Tillsammans med män från byn vid Lilla Edan
kan de med list avvärja ett norskt infall vid Tregård. Detta tilldrar sig 1713,
då också Svarte-Mickel, alias Mikael Loth, återvänder och tar ledningen över
den lantdag, som är församlad i Härnösand.
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Del III:
Genom list och övertalning lyckas Mikael Loth hålla kvar lantdagen, tills han
fått igenom sina krav. Dessutom inleder han förhandlingar med furst Galitzin
i Finland om landsfred, blir förmyndare för Rike-Mates' dödsbo och gör Nicolaus Gissler och dennes styvson Laurentius Springer till sina närmaste medarbe
tare. I Norge har Sigrid och Björn Randulf slutit förbund med Ryssland genom den
danske diplomaten Otto Gerhard von Holst med avsikt att anfalla Sverige. Björn
Randulf bygger också en flotta på sitt varv. Norska kårer gör infall vid grän
sen men hejdas av Mikael Loth i västra Jämtland och Marks von Wurtemberg i
Härjedalen. Loth fattar därefter posto vid Duveds skans med 1500 man och över
rumplar den norska fienden genom bakhåll. En stor grupp fångar blir krigsbyte
och förs till Härnösand. Emellertid kommer den norska kuppen mot Sverige av
sig, därför att "ryssen hade fått förhinder" (111:188)
Under tiden har Mäster-Sara från Stockholm fått höra talas om ett kuppförsök,
riktat mot Karl XII. Fredrik av Hessen och hans anhängare söker sympatisörer,
och en av dem blir Andreas Asp mot löfte att han skall göra sitt bästa för att
sabotera Mikael Loths verksamhet. Mikael Loth å sin sida söker stöd bland Karl
XII:s anhängare, främst bland borgare och bönder. Han faller därför i onåd
hos den provisoriska regeringen i Stockholm, som ger honom order att förstär
ka Armfelts ställningar i Finland med hälften av det norrländska landvärnet.
Vidare utökas hans guvernement med Finland.
Då Mikael Loth anser det omöjligt att avstå hälften av de soldater, han har till
sitt förfogande, griper han till list. I samförstånd med Karl XII sluter han
två avtal: ett med Norge och ett med furst Galitzin. Enligt det norska avta
let skall Sverige, Norge och Finland bilda ett nytt rike, Skandinavien, samti
digt som Mikael Loth får löfte om hjälp av norska soldater mot ryssarna. Han
utnämns även till dansk general. Avtalet med furst Galitzin säger, att Mikael
Loth skall erövra Norge som sedan skall införlivas med Sverige. I gengäld skall
Ryssland få Finland. Ryktet om denna fintliga men farliga diplomati når Stock
holm. Armfelt som ser en rival i Mikael Loth såras i sin stolthet över det be
röm, som trots allt kommer den norrländske "excellensen" till del för hans fram
synthet, och det blir anledningen till det olyckliga och blodiga slaget vid Storkyro. Detta hotar att göra Loths planer om intet. Armfelt har nämligen överskri
dit den stilleståndslinje, som Loth och Galitzin hade kommit överens om, och där
med har svenskarna brutit avtalet. Trots allt lyckas det emellertid den norrländs
ke generalen att försona sig med den ryske fursten, och med hjälp av norska krigs
fångar avvärjer han ett anfall från 500 kalmucker i norr.
Vid återkomsten till Sundsvall nås Mikael Loth av ryktet om ett norskt infall i
väster. Han beger sig snabbt till gränsen, jagar fienderna på flykten och för
följer dem ner genom Värdalen. En avgörande seger nås här genom samverkan mellan
Björn Randulfs flotta, som Mikael Loth har stulit med hjälp av norrländska änterkarlar, och den västernorrländska hären.
Efter dessa dramatiska händelser återvänder Mikael Loth till Härnösand och tar
ut lysning med Mäster-Sara. Aret är 1714. Han har nu endast fyra år kvar på sin
post som norrlänningarnas överhuvud. Greve Dohna kommer nämligen strax efter
Karl XII:s död vid Fredrikshald 1718 med en arresteringsorder mot honom. Dohna
överlistas emellertid och Mikael Loth tillsammans med Mäster-Sara lyckas fly.
De försvinner till "stugan med den väldiga röken och den makalösa porten", dvs
gruvan i Nasafjäll i Lappland. Som styresman för Norrland är han därmed för all
tid borta.
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Bilaga -4
Manuskriptgrupp
a: Björn-Sigges Saga
föredrag af Olof Högberg
(En sägenberättelse om hur en jarl utvandrade från Island till Norge. Dennes
sonson kallades Jarl Sigvald, i folkmun Björn-Sigge. Björn-Sigge ingriper stän
digt på de svagas sida: "Det är nemligen anmärkningsvärdt att Björn-Sigge mest
uppträder såsom medlare i ekonomiska tvister mellan prest och församling på
den senares sida." Bl a hindrar han Mats i Svart-Noret att på marknaden säl
ja smör med falskt smörmått. Björn-Sigge är också orsaken till att kvarnarna
stannar för Mats, eftersom han blandat småsten i det korn som han skulle sälja.)
b: Hophäftad bunt manuskript
l.o
En förtretlig långfredag
• »III• • MIM

IM

M

2.

Hos Springars-mor
(Sägenberättelse om 01-Evert, där dennes ovilja mot kyrka och prästerskap be
tonas. Vidare berättas att Laurentius Springer uppfunnit ett sprängämne för
att hjälpa excellensen att få fram silver ur dennes gruva. Ol-Evert avslöjar
att Laurentius' gudfader är Björn-Sigge.)
övriga manuskript i häftet saknar rubriker; omfattar 8 kapitel
(De relaterar hur Kristofer Stenklyft försöker införa en vettig rättskipning
i Norrland. Då han motarbetas, vänder han sig till Johan Gottsjalk Mikael Lothörnsköld. Genom kraftfulla insatser lyckas det den senare att förbättra det
norrländska jordbruket och hålla fienderna utanför landets gränser. Han motar
betas hela tiden av prästerskapet. Kyrkan vägrar likaså erkänna hans äktenskap
med Mäster-Sara. Genom underhandlingar mellan Sara och tant Steuchia beslutas
att han skall låta döpa sig i samband med Mickelsmässomarknaden.)
Därefter följer 3 kapitel om dopet, som minner om slutversionen, (vol. 4)
c: Hophäftad bunt manuskript med 6 orubricerade kapitel
(Nils Grubb är på dopförrättning hos nybyggare, men faddrar saknas. En björn
jägare dyker upp. Han är för tillfället stadd på marknadsresa men vistas van
ligtvis hos excellensen i silvergruvan i Nasafjäll. Hans namn är Björn-Sigge,
och han har tillsamman med skiftesauskultanten Laurentius Springer uppfunnit
ett nytt sprängämne. Dessutom har de anlagt Vindelälvsvägen. Faddrar vid do
pet blir slutligen Höger- och Vänster-Grels,Mats, Sjul, Petter-Metare och BjörnSigge. Efter dopakten beger sig dessa till Stor-Junkers fjäll. På Stor-Junkers
marknad uppträder Emanuel Bredman, guvernementskanslern, tillsammans med en
tattare, Stor-Mickel och dennes 14-årige son. På marknaden finns även Sara, för
klädd till lärftkrämerska och i kompanjonskap med de båda Grels-männen. Under
marknaden inträffar ett häftigt jordskalv. Sista kapitlet handlar om hur sonen
Mickel befriar en "strömgast" ur en kvarndamm.)
I samma häfte ett kapitel 4
(Johan Gottsjalk Mikael Loth-örnsköld, Laurentius Springer, Mats, Sjul och
Petter-Metare samt Grels-männen påträffas i underjorden.) (vol. 4)
d: Kort utkast om hur Mickel kommer förklädd till Korsmässomarknaden. Bönderna
har sökt tränga in i lantdagen och flera av dem har hängts, däribland Per Olsson.
Mickel uppger sig vara "flyktig borgersman från Nyenskans". Bland allmogen ryk
tas att han "piskat upp ryssen med juten", fängslats men befriats genom kungens
ingripande,(vol. 3)
1. Inom parentes återges vid behov mycket kortfattat manuskriptets innehåll.
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e...Hophäftad bunt manuskript
I
Den siste fylkeskonungen i Norge
II
De tre blanklaxarne
III
Duble-Mickel
(Mäster-Sara har fråntagits sin handel på Norge och Finland samt uppmanats att
sprida proklamationer, som manar Sverige till underkastelse under Norge-Danmark.
Hon har även i uppgift att giftmörda excellensen och dennes förnämste office
rare.)
IV
Duble-Mickel och mäster Sara
(Samtal mellan dessa, där Sara kräver att få sitta i fred på sin gård utanför
Härnösand.)
V
Ett tuppfjät mot kommandostafven
(Excellensen får besök av de s k Sirkaslapparna och sluter vapenvila med Norge.)
VI
Vid Vesterhafvet
1.
Kapitulationen vid Långsten
(Excellensen tågar med sin här mot Trondhjem)
3.
Fru Sigrid Randulfs förstfödde
(Hela Norge från Dovre till Vardöhus ligger öppet för svenskarna. Brottslingar
sänds till en ö i Lofotengruppen. Sigrid får en son med Marks von Wurtemberg.
Såväl hon som hennes make Björn dör.)
V
I den yttersta södern
("Det ingår ej i planen för detta arbete att behandla sådana ämnen, som i dikt
eller historisk skildring varit behandlade förut." Dock följer något om "svenska
statens allmänna tillstånd vid tiden för det högnordiska krig, hvars uppränning
och första afgörande händelse är framställd här ofvan".)
VI
General Golovin
(Om striderna i öster, där bl a Höger- och Vänster-Grels uppträder som befäl)
VI
Striden vid Levar
(Om striderna i öster)
VII
Mot den yttersta norden
(Excellensen sammanträffar med Armfelt) manuskripten numrerade 1 - 143
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Därefter:
VIII
Det Arkange1ska korståget
(Opaginerat och helt ofullständigt) (Vol. 2)
f: Tre kapitel, som berättar om tjuvarna och deras samhälle på en ö, kallad
Tjufön. (vol. 13)
g: Pärm med urklippta blad, vari ligger en bunt manuskript
I
Jarl Sigvald Björnjägarn och Johan Myklafrid
II
Jarl Sigvald Björnjägarn går bort från sina nio härad, från son och dotter,
släkt och vänner.
~
III
Den helige fadern i Rom skiftar arfvet efter gamle Björn-Sigg, men hans arfskifte undanrödjes genom kung Sverres helsning.
IV
Gamle Björn-Sigg återkommer
V
Gamle Björn-Sigg finner en efterträdare, som öfvertager hans beting (vol. 4)
Hit hör även:
VI
Björn-Sigg, den skuggfrie, utkämpar en strid med nattandar, vinner herravälde
öfver dem och omdanar deras svärm till ett kraftigt sprängämne
VII
Björn-Sigg, den skuggfrie, tränger ned i sin gussons underjordiska myntverkstad
och blir fängslad med det slungade kraftstalet
VIII
Björn-Sigg, fängslad med kraftstålet, förhöres och hotas, men reder sig ut med
återvunnen frihlt och egen^
VIIII
Till Småkvidardalen

(endast 2 blad)

(vol. 4)
(Denna manuskriptserie är mycket sägenliknande och handlar om björnjägaren och
spådomen, att denne ej får frid innan han fått en styvson, som skall "ställa
verIdens vrånghet till rätta". Vidare berättas om Mickel i underjorden, som
myntar pengar, tillverkar vapen och trycker de hemliga Moseböckerna, vilka bön
derna fått i sin ägo med hjälp av Petter-Metare. Emanuel Bredman är guvernementskansler och de flesta arbetarna hos Mickel har kommit från Armfelts armé, som
flyktingar från Finland.)
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Manuskriptgrupp B
a: Anteckningsbok med följande
Kap. 1. Mannen, som ej fick mala. Björnskytten Sigg framställer frågor
Kap. 2. Björnskytten Sigg går med varsel
Kap. 3. Mikel Mikelsson, Björnskytten Sigg besvarar frågor och gör sig en sarko
fag (antb. 53, vol. 28)
b: En bunt manuskript
(Berättar om Hil och strandvräkarna samt hur man för att råda bot på den andliga
farsoten, som följer efter Hils uppträdande, vänder sig till mästaren Ericus.)
(vol. 2)
c.l: Björn-Sigg. En samling sägner och sagor i fortlöpande äfventyr (de tre
sista orden är överstrukna)
Tredje äfentyret
Herr Emanuel Kobdok
Andra sägnen
Mäster Abraham och äreborna Sara Cornelia
(vol. 4)
c.2: Björn-Sigg. En samling sägner och sagor
Tredje äfventyret
Herr Emanuel Kobdok
Fjerde sägnen
Qm Ericus med näfvervingarne
(vol. 4)
c.3: Björn-Sigg. En samling sägner och sagor (Tillskrivet: "omskrifvet")
Tredje äfventyret
Herr Emanuel Kobdok
Femte sägnen
Äreborna Sara Cornelia under sitt sökande efter all verldens styfson
(vol. 2)
c:4: Björn-Sigg. En samling sägner och sagor
Tredje äfventyret
Herr Emanuel Kobdok
Sjette sägnen
Emanuel och mäster Sara mot de sju falske profeterna
(vol. 4)
c.5: Björn-Sigg. En samling sägner och sagor
Tredje äfventyret
Herr Emanuel Kobdok
Sjunde sägnen
Äreborna Sara Cornelias strid för verldens styfsöner. En strid för verldens
styfbarnT
~
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I

Ol-Evert med den fule i näfverväskan
II
Saknar kapitelrubrik
(Beättar om Johan Cajanus, strandvräkarna och Härnösands borgarmilis under led
ning av kapten Bjur; vidare om Mäster-Saras hjälpverksamhet och hennes kompanjonskap med Grelsmännen och Emanuel Bredman. Slutligen refereras slaget vid
Remsle bro.)
III
Fredsslut och nya förvecklingar
IV
Verldsrösten
(Jordskalvet och Emanuels fängslande)
(vol. 4)

paginerade manuskript 1-37

c.6: Björn-Sigg. En samling sägner och sagor i fortlöpande äfventyr
Tredje äfventyret
Herr Emanuel Kobdok
Åttonde sägnen
Skulufolket får besök af Björn-Sigg (hela rubriken ändrad, se C;d:l)
(vol.4)
d.l: Björn-Sigg. En samling sägner och sagor i fortlöpande äfventyr
Fjerde äfventyret
Krigs-Mickel
Fjerde sägnen
Den siste fylkeskonungen i Norge
Förpostfäktningen vid Pufeds skans. Krigs-Mickel eröfrar fiendeland mot god
betalning af fienden sjelf
(Björn Olofson och hans hustru Sigrid har planer på att erövra norra Sverige.
Samtidigt rustar Loth och får vidare besök av Sirkas-lapparna som önskar hans
hjälp. I januari 1714 sammanträffar Budde och Loth vid Duveds skans. Norge skall
ockuperas och Loth tågar mot Trondhjem.) (vol. 2)
d.2: Hophäftad bunt manuskript utan kapitelrubriker; 3 kapitel
(Befolkningen i Härnösand kallas till möte på Bondsjö vret. Björn-Sigg skall
gripas samt Emanuel. I staden pågår Korsmässomarknaden, dit Loth-Örnsköld kom
mer förklädd "i kappa och filthatt". Mickel har ett samtal med Björn-Sigg; för
att få hjälp mot prästerskapet som förföljer honom beslutar han att vända sig
till Emanuel och Mäster-Sara.) (vol. 2)
d.3: Björn-Sigg. En samling sägner och sagor
Fjerde äfventyret
Krigs-Mickel
Sjette händelsen
Björn-Sigg och Krigs-Mickel skaffa Emanuel upprättelse
(vol. 2)

187

d.4: Björn-Sigg. En samling af sägner och sagor i fortlöpande äfventyr
Femte äfventyret
Första händelsen
Krigs-Mickel håller efterräkning från Stora Seiet och bespisar tiotusen
själar (endast försättsblad)
(vol. 2)
Möj1igen står en bunt manuskript i samband härmed, där det omtalas att Lothörnsköld tagit Mäster-Sara till fästekvinna. Skomakaren Hultin uppträder och
betygar, att Mickel ej rådde för "eländet vid Stora Seiet". Resten av manu
skripten handlar om uppgörelsen beträffande finnbyns öde och minner om slut
versionen.) (vol. 2)

Manuskriptgrupp C
Hit har förts de manuskript, som har den gemensamma rubriken: Björn-Sigg. En
berättelse följd af nordsvenska folkminnen och tidsbilder.
a.l. Häfte - på omslaget står skrivet: Föregående cykel: Herr Johan Vattrang
En kvarnförlossare (vol. 4)
a.2: Häfte - på försättsbladet står skrivet: Per Lyckohinder
(Omfattar 4 orubricerade kapitel, som är förarbeten till slutversionens Kvarnförlossaren, I, II, XI och XII men mycket mera kortfattade#) (vol. 4)
a.3: Häte - på omslaget står skrivet Dopkamraterna
(Omfattar 3 kapitel, som är förarbeten till slutversionens Kvarnförlossaren,
V, VI VII, VIII men mycket mera kortfattade.) (vol. 4)
a.4: Häfte - på försättsbladet: Den nya striden med gamla vreden
I
En af Björn-Siggs gussöner mottager sin lifsgärnings ära, ordnar om sin före
gångares verk, siar framtiden för den näste och går till sina fäder i lämplig
stund
(förarbete till slutversionens Till strids mot landets drake, I - III)
II
Familjeråd och stiftspolitik
III
Här läses om Fånens grufiiga framfart vid ett nordsvenskt stiftsmöte mot slutet
af 1600-talet
(Har i slutversionen utgått som särskilt kapitel)
IV
Huruledes stiftsmötets händelser togo sig ut från Gefleborgs synkrets
(Förarbete till Lede frestarn vid prästmötet. En landshöfding snärjd af sin
landsstat) (vol. 4)
b: Hophäftad bunt manuskript - på omslaget: En fästmansgåfva från Hundturken
(Omfattar 5 orubricerade kapitel, förarbete till slutversionens Mäster-Sara
återkommen,V)
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I samma häfte omtalas även Mäster-Saras uppsökande av Andreas Asp och hennes
fängslande.
Vidare ett kapitel med överskriften: Lås för lädersäck samt
En förlikning
(Det senare berättar om de olyckor som drabbar Andreas Asps hus. Kyrkoherden
söker upp Emanuel och båtsmännen i Holskvarnen för att få råd. Mäster-Sara
kommer också dit i sitt sökande efter sin son. Prost-Lasse, Andreas Asps dräng,
vill fria till Sara men genom Emanuels konspirationer gifter han sig i stället
med Klockar-Lisa. Slutligen försonas Asp och Mäster-Sara.) (vol. 3)
c.l: Häfte med påskriften Björn-Sigg
III
På försättsbladet: Björn-Sigg. En^berättelseföljd af nordsvenska folkminnen och
tidsbilder. Cykeln Herr Manel. ("berättelse" - är struket)
1.
Föregående cykel: Mäster-Sara

Efterföljande cykel: Krigs-Mickel

Tvenne ödesvägar
I
Mäster Sara på Udden blifver ihärdigt klandrad i ett sällskap, där man omsider
får syn på långt värre stötostenar
(Aterger ett samkväm hos Magnus Alexander Sundström. Genom ett samtal mellan
tant Steuchia och Nicolaus Gissler blir läsaren underrättad om pulverhäxan
Myr-Majas verksamhet, den dödfödde pojken samt Andreas Asps behandling av
Mäster-Sara.)
II
Mästaren Ericus gör sig näfvervingår och lämnar skådeplatsen för sin ära och sin
förnedring
(Ericus får av Myr-Maja en kärleksdryck och förälskar sig i Sara. I motsats till
slutversionens utgång av detta dör ej Ericus utan endast försvinner.)
III
Mästaren Ericus blir åter synlig i sku^gskepnad, påminner om tro och lofven,
men anger en utväg att blifva honom fri
IV
Mäster-Saras besök i åthäfvomas rike
VI
Höger-Grels och Vänster-Grels finna kvarntullen alltför klen och begifva sig
till Emanuels rike, där de råka i ett farligt tnallmål som lyckligen slutar med
ett dyrbart fynd, men därigenom få de åter en faselig sak med högmögende dom~
kapitlet, ställa sig väl med pedellen och gå herrligen utur den knipari
(förarbete till 11:89 - 105)
VII
Med Björn-Siffgs lyckogifvande bälte i näfverväskan och försedda med doktor Gisslers skriftliga vitsord till en mäktig konstvän i hufvudstaden lämnade Grelsmännen skyndsamt den farliga lärdomsstaden på midsommaraftonen
(förarbete till slutversionens 11:105-117)
VIII
Lagern, myrten och lingonkvisten
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(Doktor Gissler grundar på Mäster-Saras bekostnad 30 stora "fattiggårdar". Han
kommer också till Sara med tre "armodsbarn /-/ men det finnes alltid någon som
har det sämre",)
IX
Ett oväntadt moln och fiere, som länge varsnats, bådande oväder. - Hvarifrån
skulle blixten komma? - Högmögende kapitlets pedell kom till predikoembetet
ändå. - Ovädret bryter löst - En blick bortom synkretsen(En lätt ovänskap mellan Sara och Grelsmännen uppstår. Samhället upplöses mer
och mer. Emanuel drar sig tillbaks till sin bergshåla i skogen.) (vol. 4)
c.2: Häfte med påskriften Björn-Sigg
Cykel III Herr Manel
2.

På försättsbladet: Björn-Sigg. En berättelseföljd af nordsvenska sagor, folkmin
nen och tidsbilder, ("berättelse" - och "sagor" har strukits)
2.

Striden med de sju falske profeterna
I
Herr Manels berömda underhandling med de sju bönderna, de sju kaplanerna och de
sju prostarna, som ville fä honom åstad mot de sju falske profeterna
II
Biskopen stretar väldeli^en emot och vill ej ut till tjärnen, utan skickar ett
nytt sändebud, men får själf lunka dit hvad tiden lider
III
Detta hufvudstycke handlar om de mångfaldiga besvärligheter, som förelupo, innan
man fick de sju falske profeterna att sätta sig ned till krönings
IV
De sju falske profeternas kröning
V
Huruledes herr Manel själf blef krönt sedan han redligen kämpat hade, omtalas
här jämte ett slutord - om herr Manels kyrka (vol. 4)
c.3: Häfte med påskriften Björn-Sigg
På försättsbladet: En följd af nordsvenska folkminnen och tidsbilder
Cykeln "Herr Manel"
3.
Mäster-Saras fäjd
I
Ol-Evert med fulingen i näfverväskan
II
Två minnesord från tama eigens yttersta sagoålder
(Berättar om hur Emanuel söker sig till fjällbygden i väster och upprättar smyg
handel på Norge i trakten av Börje fjäll)
III
Ett borgarfolk med litet hjärta och stora förslag
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IV

Borgerskapet öfverraskas af en oförmodad fiende. Det första fälttåget och dess
bedröfliga ände '
V
Det andra fälttåget, ändadt genom det enastående slaget vid Remsle bro
VI
Fredsslut, segerbud från Finland, borgerlig tvedräkt och nya förvecklingar
VII
"I de yttersta dagarna kort före domen" - af det gamla. Gryning till en ny tid
(vol. 3)
"
d.l: Häfte - Björn-Sigg = B:c:6 ändrat till: En berättelseföljd af nordsvenska
folkminnen och tidsbilder
IV
Krigs-Mickel 1.
Björn-Sigg besöker Skulufolket (vol. 4)

d.2:Björn-Sigg
IV. Cykeln Krigs-Mickel
2*
På försättsbladet: Björn-Sigg. En berättelseföljd af nordsvenska folkminnen och
tidsbilder ("berättelse"-struket'^

Cykeln Krigs-Mickel
2.

Krigs-Mickels brandskatt
1.
Pilatus värper icke
(Episoden i augusti 1713, då Loth, känd under folknamnet "Krigs-Mickel", upp
träder på scenen. Han håller förhör och räfst och "skogarnas stigmän" kommer
för att ta till vapen mot den befarade fienden.)
II
Krigs-Mickel beger siff ut på spaning efter fienden och upptäcker i förstone, att
han äger en hel familj, som han dittills ej vetat af
(Om bord på båten finns Myr-Maja, Sara och sonen Mickel. Loth vägrar gifta sig
med Sara)
III
Krigs-Mickel får fatt på fienden, tager honom i sin tjänst och bjuder honom
till en festlighet i stadens hamn
(Episoden med finska flyktingarna)
IV
Krigs-Mickel fruktar att ett par af hans gäster skola förstöra den beramade
festligheten och skaffar dem ett förvaringsrum, som synes pålitligt
(Mäster-Sara, Myr-Maja och sonen sätts i land på Bondskäret)
V
Föregången af häftiga skräckbud återkommer Krings-Mickel och låter vederbörande
slå sina kloka hufvuden till hopa för utvägande af en dryg brandskatt åt fienden
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VI

Huru Krigs-Mickel undgår en explosion, som kunde ge honom en rask expedition
utan att just bringa nans lik till en exposition
(Myteri har uppstått på hans egen båt med Mäster-Sara som drivfjäder. Loth tvingas
döda sin vän kapten Jim. Ny befälhavare blir kapten Wulf.)
VII
Krigs-Mickel ger folk en hop upplysningar och råd
(Mäster-Saras verksamhet sätts ur spel genom Krigs-Mickels ingripande.)
Hela detta manuskript bör ha skrivits ungefär samtidigt som manuskripten i
grupp B, då stavningen Gottsjalk brukas i stället för Gottskalk.
(vol. 4)
d.3: Hophäftad bunt manuskript
VI Vid Västerhafvet
1. Trondernas Mikkeljakt
(Ett rykte att Mickel är i Trondhjem förklädd till "hästbytare". Det visar sig
i stället vara Marks von Wurtemberg}
2.

"Svensken er over osi"
(Svenskarna anfaller Norge vid midsommartid; den norksa flottan läggs under
svensk flaggt
3.
Kapitulationen vid Långsten
(von Lantinghausen ger sig till fånga och norska hären förs fången till Sverige.
Bland norrmännen befinner sig "Norrlands Björn"»)
4.
Landsherren Preben von Ahnens gengångare
(Loth kräver att svenska trupper skall inkvarteras i Trondhjem. Han förklarar
orsaken till kriget vara att norrmännen vägrat honom att föra ut silver från
Nasafjäll över norsk hamn}
5.
Landsfästen på Trondhems slott
(Loth och Sara träffas. Sara ber.'ittar om hur hon och Iimanuel lyck ats överlista
dc sju falska profeterna samt vunnit slaget vid Re msle bro. M/m l'iìr ,'lven veta
att Sara förorsakat myteriet pä Loths båt. Sara får ett reseuppdrag, nlünligen
att överlista den arkangelske munken Methodius»)

(vol. 2)

d.4: Bunt manuskript med rubriken: I den yttersta norden
Från Helig-Udden till Nasafjäll
(Methodius beger sig till Lappland för att undersöka huruvida det är sant att
Loth bearbetar silver i Nasafjäll. Därefter hamnar han på sin återresa på den
holländska båten Nymphe.)
(vol. 2)
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d.5: Hophäftad bunt manuskript
2.

Från Bodö till Vardöhus
(Ombord på den holländska båten finns Mäster-Sara och Methodius. Båten har i
hemlighet sålts till ryssarna och Sara skall lämnas ut till dem "som tvångspant
mot en hög svensk herre, som ville hindra ryssen och holländarn att handla".)
3.
På Vardöhus
(Hela besättningen förs i land på Vardöhus, där Evert Burman är kapten. Förhör
hålls och Mäster-Sara berättar om festen i Trondhjem. Svenskarna får ett kon
trakt som befäster deras handelsvälde vid Vita havet.)
4.
I Arkangel
(Lastningsförbud utfärdas för alla utom dem som har svensk utförselrätt. Sara
gifter sig med en arkangelsk storborgare men ångrar sig djupt.
I samma häfte 4 orubricerade kapitel, som berättar om hur de båda Grelsmännen
lagt under sig handeln i Finland, i synnerhet i Uleåborgs län, samt hur de
grundlägger stora städer där.)
(vol. 2)

Manuskriptgrupp D
a. Hård pärm - på försättsbladet: Nordsvenska öden.
Minnesbilder ur häfd och sägen
1. Kvarnförlossaren
2. Till strids mot landets drake
3. Dopkamraterna
4. Ett missfoster för hafvet
5. Mäster Abraham
Nytt försättsblad: Kvarnförlossaren
I
En objuden mångårsgäst

när torparn

II
Plågoandens namn och yrke
III
Ett besök af själsämbetet
IV
Ater en öfverhetsperson i stugan. Per Lyckohinder i väg

Omslag och en son i torpstugan
VII
Mates drifven till själfprövning
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VIII
Mates upptäcker gråe jägarn
IX
Mikel på skall efter faddrar. Kvarnen i gång till sist
X
Det blef råd med fadderfolket
XI
En tidig morgongäst hos torparn
XII
Svarte-Mickel

Till strids mot landets drake
I
Hos excellensen på Gefleborg
II
En bortgången stormans hvilostad
III
Familjeråd och stiftspolitik
IV
Den lede frestarn vid själfva prästmötet
V
Fasoryktet från norr. - En landshöfding snärjd af sin landsstat. - Den kyske
Josef. - Förmer än sagoprins
VI
Förberedelser till kungabesöket
VII
Ett oväntadt råd i rikssaker
VIII
Landets drake oskadd till sist
Dopkamraterna
I
Inför Mäster-Jakob
II
Svarte-Mickel under kanoniska lagens fjättrar
III
Från kanoniska lagen under kanonernas lag
IV
En otrogen som stiftsherde
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V

Ut i världen med dopkamratlig hjälp
(vol. 4)
b: Häfte - Mäster-Abraham
och
Högäreborna Sara Cornelia (De tre sista orden överstrukna)
I
Fylkeskonung, lagstiftare, envåldsregent och - vicepastor
II
Dålig husfar, förträfflig värd
III
Svarte-Mickel och Svarte-Petter

mycket ofullständigt

urklippta blad samt därefter:
I
Strandvräkarne
II
Den första frikyrkan
III
Afbiden ett nytt evangelium
IV
Svaga vingar och opröfvade rymder
(vol. 2)
c: Häfte - på försättsbladet: Nordsvenska öden
Minnesbilder ur häfd och sägen
Andra följden
6. Svarte-ulfven som skref!
7. Nya skapelser
8. Lås för lädersäck
(vol. 4)
Hit hör ett manuskript utan rubrik, som återger samtalet mellan Georg och Göran
Wallin.
I samma häfte:
IV
Emanuel som rådsökare mot Asele-Pålle och spejare efter de tre svarte
Paginerat till s 35
Lösa lägg, paginerade s. 36-48 som är fortsättning på föregående samt lösa
lägg, paginerade s. 49, som berättar om hur Emanuel beger sig till Svarta Se
iet samt i samma bunt som de sist nämnda
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V

En märkvärdig kvinnolögn, som förvandlade sig till en gruflig sanning. Emanuel
hjälper svarte-ulfven ur svår belägenhet
VI
Stiftsherden återgår till sin spögubbe. Kraftigare spaningar efter "svarte-ulf
ven". Hvad man fann och icke fann paginerat til s 60
kort manuskript om antikristernas tåg

paginerat till s 71

IX
Världen förblef bestående och ej mycket rubbad i sin gamla gång
(VOl.4)

paginerat till s 82

d: Bunt manuskript
I
Tre mäns hustru
II
Två hufvuden med samma tankar
III
En fasonatt
IV
En nyttig trosväckelse i en stark tidsålder
V
Profet i egen person
(vol. 4)
e: Bunt manuskript:
I
Ett väldigt kraftord
II
Sanningen i dagen
III
Poltava-budet
(vol. 3)
f: Bunt manuskript
I
Röfvarbandet i Skulbergets håla
II
Skulfolket besökes af gråe jägarn
III
Huru världsomvändelsen slog ut för två af sändemännen
IV
Den tredje sändemännen
V
Fjärde sändemannens oväntade uppslag
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VI

Skulfolkets första härtåg, lyktadt med sagohändelsen vid Tregårds bygge
(vol. 4)
g: Pärm - utanpå textat Manuskript Den stora vreden
I
Nöden som störst, hjälpen som närmast

endast 2 sidor

II
Ett löftesregn och ett sällsamt varsel
III
Varslets kärna anländer. Oväderstecken
TV

Rannsakning med den falske profeten
V
Kungen har tänkt på oss! Gå, predika, döp men smäda icke! Ett hurra från inlands
bergen
VI
Mäster-Sara utsatt för kritik och frestelse
VII
En ljus sida hos svensklynnet - och en mörk
VIII
Stadmannen får en böneman och löser en seglifvad gåta
IX
Nytt budskap om tiggarhären. Mäster-Sara vet råd för ögonblickets nöd och
einbetet för timmerkulornas bestånd
X
De 12 000 tiggarne framkomna
XI
Stadmannen får ett giftesanbud
XII
En kurir från prins Galitsin, Finlands generalguvernör
XIII
Ett nytt åskslag öfver ståndsöfverheten
XIV
Pilatus värper icke! - Planer åt Ryssland och Norge. - Bud från gamle Mates'
dödsbädd'
I fortsättningen saknas kapitelrubriker. De olika avsnitten är förarbeten till
III:X I spaningstornet, XI En fosterson och två häftiga budskap, XII Fjärdarne
låses. På spaning efter fienden, XIII Tre råttor i kattens frånvaro, XIV Vän
och fiende brandskattas samt något ur 111:140 ff, där Svarte-Mickel håller tal
och hemförlovar prästerskapet samt XV Lärde känna sin öfverman - endast början»
Fyra tomma sidor och därefter
I
Siste fylkeskonungen i Norge
II
Ett blifvande rikes hägrande luftslott
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III

De tre blanklaxarne
IV
Ett oväntadt hinder. Sparfvar i tranedans
V
Första vapenskiftet. Räfvens lof kring gåsen
VI
Segerbudets verkan i Stockholm
Därefter kapitel utan rubrik, som är förarbete till III:VII, VIII
Från Norrlands värsta skräcktider
(förarbete till III:IX)
samt utan kapitelrubriker förarbeten till III:X; XII, XIII
Sammanlagt 261 sidor
(vol. 3)
h: Häfte - på försättsbladet (111:3 slutet)
Grafvar i vildmarken
(Afslutningsdrag i sentida sägentoner)
I
Ett stor byalag under griftehögen. Ett minnesrikt graföl därtill
(Bland författarens släktminnen)
II
Lapparnes stora domedagståg och trollkrig. Deras störste ödesman till sin graf
("och trollkrig" struket)'
(Efter lappska och svenska sägner)
III
Landsfaderns i hans sista ödesstunder. I dag mig, i morgon digI
("i hans" struket)
(En utformning af skilda berättelser)
(vol. 4)

paginerat till s 315

IV
Sagan om landsfadern i hans jättegraf
(Stugan med den väldiga röken och den makalösa porten. Utformning af en allmän
sägen)
(vol. 9)
VI
Petersburg, ej mera Nyenskans. En stad under vildmark. Vakenhet hos Posttidningen.
En bäfsam helsning till Norrlands stiftsfäder. En stad under vildmark. En sällsam
riksgräns i österT En gruflig helsning till själsämbetet.
("Vakenhet hos Posttidningen" samt "En bäfsam helsning till Norrlands stiftsfäder"
är strukna)
i kanten s 316
(vol. 4)
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Manuskriptgrupp E
a:5 pärmar som utgjort tryckmanus till Iduns Presentupplaga, dock med r'tpk.,
u t s k u r n a b l a d . D e s s a m o t s v a r a r f ö l j a n d e s i d o r i P r e s e n t u p p l a g a n: 1 1 9 - 1 - 7 ,
211, 287-291, 294-296 samt 372-373
~
b:Pänn - med beteckningen IV.B. Nordsvenska öden IV
Med minre stil: Omskrifven i Sundsvall
Manuskript B

'

(

Parallellt med IV:2 i fråga om de fyra första kapitlen
Ur detta manuskript uttages täxten fr.o.m. särskildt märke å pag. 35 t.o.ra.
samma kapitels slut och insättes å motsvarande ställe i hufvudmanus.
På nästa blad:

Hemkomen
öfverste
Johan Gottskalk Mikael Loth

Manuskriptet omfattar 5 orubricerade kapitel, motsvarande de 5 första kapitlen
i slutversionens Löftessvennen återkommen. Det textavsnitt, som Högberg infört
i parallellmanuskriptet, motsvarar slutversionens 11:321, r. 32-330
(vol. 3)

199
Bilaga 5

Spöksynen vid Svarta-Selet
(För Allehanda)
Hundra liar gingo vi en dager
öfver slåttermyren vid Svarta Seiet,
Där som misten streckas jämt mot bergen
Där som middagssolen aldrig tager.
Hundra liar, hundrasjutti själar,
Om jag räknar häst och hund som själ.
Han är vid, vår egen brutna odling,
Forna träsket under faders hälar.
Ja vi skuro gladt vår egen odling,
Men vid aftonvard förstämmes glammet,
Hunden blir ett asplöf bakom bonden,
Tyst blir gläfs och gnägg och pojkars jodiing.
Se! Där dälden mörknar till sin glenna,
Under misten, där han streckas tätast,
Där på ängen myllra män så gråe,
Män från andra världar, ej från denna.
Genom brösten skymta kvist och stenar,
Talet bäres icke fram af ljud,
Och med töckning stake, famn och lina
Mäter töckenfolket våra renar.
"Hvilken är som detta varsel frågar:
Spöken, hvarför skiften I vår odling?
Den vill fråga så, han fråge modigt!"
Men där spörjes ingen man, som vågar.
Då kom Leo östanfrån på vägen, Ryssen där, som talar alla mål, Stäfvar aktlös in på spökevimlet,
"Stanna Leo! Se dig för på tegen!"
Leo ser och ropar: "Gråa fäder,
Bort med eder famn från meterns ängder!
Fädersspöken, gån till edra fäder
Och upplösens fort i dagg och väder!"
Sagt och ekot ropar över världen,
Våra hundar våga nu ett skall:
Töckenfolket dallrar bort i misten,
Molnet vanskar sig på himlafärden.

(VA 12.9.1895)
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Vårdkasen
(För Hernösandsposten)
På jorden tiden går skonlöst fram,
Likt rost, att förstöra och härja;
Det gamla går - men en yngre stam
Står upp för att minnena bärga.
Men ve de släkten, som ej förstå,
Det gamla att hålla i ära!
Af egna barn de ej vördnad få,
Och rost deras minne skall tära.
Här stått på berget oss tätt invid,
En rese från urminnes tider,
Till oss, som lefva i dådlös frid,
Han talar om kämpar och strider.
Det är vår vårdkas på berget där,
En vaktpost i fordomtimma,
När ovän kommit vår kust för när,
Han tänt sina facklor att glimma.
Till strids då samlades tappre män,
För oss de till striderna gingo;
De fria torfvor, vi odla än,
Af kämpande fäder vi fingo.
Vid detta minne från hedenhös,
Som vårdats af hänsofna fäder,
Säg, kan du, ättling, gå känslolös,
Då bland dess ruiner du träder?
Nej, må vårt vårdtorn än en gång,
Sig höja för tänkande sinnen,
Och tolka länge för saga och sång
Vår kärlek till forntida minnen!
Det är en tanke, ett enhetsband;
Ett testamente det blifvit:
Det är symbol af vår fria strand,
Af fädren, som arfvet oss gifvit.
När se'n i fredliga härnadståg
Till Norden främlingar lända,
Då skall vår vårdkas vid Bottnens våg
Sin helsning till gästerna sända;
Och främling skall oss
Och vittne om vårdaren
"Här bor ett folk, som
Ty forntid förstår det

sin aktning ge
bära:
skall framtid se,
att ära."

(HP 17.4.1897)
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Bilaga 6

Artiklar av Olof Högberg i Svea, Ny Illustrerad Tidning, Ångermanland, Nordisk
Revy, Nord-Sverige, Nordan samt Sundsvalls-Posten, Sundsvalls Tidning, Sunds
valls Dagblad, Västernorrlands Allehanda och Härnösands-Posten
Svenska Familjejournalen Svea
Några Sagor. Berättade för Svea af Olof Högberg.
1. Björn-Sigg stämmer kvarnar för rike fader Mats.
2. Björn-Sigg går med varsel och skrämmer på flykten en oren ande.
3. Björn-Sigg tyder gåtor åt sin gusson.
1890:25, 26, 27 och 28
Ny Illustrerad Tidning
De tre Grelsarne och lappdjäknen Emanuel
af
Olof Högberg

1890:18

En profet och en fylkeskonung.
En kulturhistorisk skildring af Olof Högberg
I
Profeten Hil förebådar ett nytt evangelium

1891:16

En profet och en fylkeskonung.
En kulturhistorisk skildring af Olof Högberg
II
Mäster-Abraham

1891:21

Ol-Evert med fulingen i näfverväskan
Ett nordsvenskt folkminne
sign. Olof Högberg 1894:38
Några underting på jägarstråt.
Tre "relativa trovärdigheter" vid skogsnattens ljus.

sign. Olof Högberg
1894: 51-52

Ångermanland. Kalender för folket 1895.
Tal vid Gustaf-Adolfs-jubileet den 9 december 1894

sign. Olof Högberg
s. 120-132

Inför de tre excellensernas domstol.
Ett minne från trolldomsräfsternas dagar af Olof Högberg

s. 40-53

Nordisk Revy 1895, årg. 1
Från Norrlands skogsbygder
I
En sydsvensk mans rekognoscering

sign. Simson

s. 407-415

sign. Simson

s. 489-502

Från Norrlands skogsbygder
II
Huru kommo vi Irlands skär så nära?
Bonden vid styråran
III
Sågverkskommunen A, en högtragisk medeltyp för abnorma likar.
1. Före stridens utbrott
2. "Socialismen" upptäckt och bekämpad
3. Paus, ny bulvan och nya kampanjer
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4. Scener ur Fyrkväldets jättelek med pygméer
4. (bör vara 5.) Sista drabbningen
5. ( " " 6.) Tragikomisk epilog till dramat. Man tänker ståta i den
slagnes rustning.
sign. Simson
s. 613-627
Nord-Sverige 1895
Anekdoter och karakterer från Franzéns biskopstid.
Efter minnesberättelser
sign. O.H.
maj-nr s. 14-23
Mellan jord och himmel
Den berömdaste händelsen från krogen "Sista styfvern" sign. O.H. juli-nr s. 12-17
Ström-Lasse i fångenskap under Nämforsen
En ny Jonas i hvalfiskens buk sign. O.H

september-nr s. 2-7

Den stackars själaspillingen Pelle sign. O.H.

"

s. 11-12

Hvad jätteångarn Hohenzollern lärde oss.
Några ord för praktiska ekonomer
sign. O.H.

"

s. 18-19

Grapen och stafven i stjärnkikeri
En norrländsk bygdesägen

sign. O.H.

okt-nov-dec-nr s. 6-8

Till frågan om den öfra nordens folkraser osign.

"

s. 13-15

Hvilka voro kvänerna?
Sagofolket i yttersta norden

"

"

s. 15

Erik Eriksson
Episoder ur en gyckelmakares lif

"

"

s. 15-17

Till det stora nordsvenska 250-årsminnet
från den 4 nov. 1645
sign. O.H. "

s. 26-27

Ett par abnorma gubbar
Från skogssköflingsraseriets gyllene dar sign. Simson "

s. 29-31

J

Sannolikt även följande artiklar, sign. Erik:
I förbifarten maj-nr s. 9-13, juli-nr s. 2-5 och augusti-nr s. 6-8
Nordan Illustrerad Tidskrift utg. af Jacobine Ring och Maria Rieck-Müller)
Chi rä och rågång
sign. Olof Högberg
1901:6
Sundsvalls-Posten
1898:
Märitta i Krånge och Isacus Petri
sign. Olof Högberg
Sundsvalls marknad
Anno 1696
Från otryckta häfder för Sundsvallsposten av O.H.
I

23.12

24.12

Vid Sundsvalls marknad
Anno 1696
Från otryckta häfder för Sundsvallsposten af O.H.

30.12

II
1) Bevarade koncept visar,att de nämnda osign. artiklarna har skrivits av
Högberg (OHS vol. 13)
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1899:

Vid Sundsvalls marknad
Anno 1696
Från otryckta häfder för Sundsvallsposten af O.H.
III

2.1

Ett missfoster från hafvet
I
Strandvräkarne
II
Den första frikyrkan

osign

12.1

sign. O.H.

13.1

Ett missmoster från hafvet
III
Afbiden ett nytt evangelium
IV
Svaga vingar och opröfvade rymder
Stenmänniskan i Uberget
Världens största bildkoloss

M

24.1

Mäster-Abraham
Från "antikristernas" tider af O.H
I
Fylkeskonung, lagstiftare, envåldsregent - och vicepastor!

26.1

Mäster-Abraham
Från "antikristernas" tider af O.H.
II
Dålig husfar, förträfflig värd

27.1.

Stadens bock eller borgmästarns bockI
En af gamla tiders humoresker af O.H.

3.2.

Norrlands utvidning på Europas program
Hvilken var han?
Norrländsk folksägen

sign. O.H.

8.2.

"

10.2

"

11.2.

Medelpads runstenar
I
När restes stenen i Högom?

"Solens barn"
osign.
16.2.
(Då artikeln har astronomi som ämne är det troligt att Högberg
är dess författare)
Tornadåg
Fornsägen om ett grufiigt snöfall, då skidlappar kommo till räddning.
"X-ander"
En mänsklig gåta
Baron Kolbars
hos norrlänningarne.
Studentminne af O.H.

sign. O.H.
"

18.2
25.2

7.3.
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Fältherre och trollkarl
Hjelteminnen från Karols tider

sign O.H.

Norrländska karakterer
I
En af de omutlige

"

Medelpad mot Helsingland
"Utländsk" skiljedom 1558

"

3.5.

Den 25 maj 1721
En af Sundsvalls olycksdagar

"

25.5.

Våra landvinningar från hafvet

"

15.6.

9

5.4.

25.4

En spöksyn i fjälldalen

"

23.6.

Bredsjö-Ante
Medelpads värste trollkarl

"

15.7.

II
Tolstojan före Tolstoj

"

22.7.

Fryskallt badvatten i juli
Ett besök från de yttersta djupen

"

26.7.

"

29.7.

Norrländska karaktärer

Minnesreliker från Tornedalen
I
Sägnen om ett paradis i underjorden
Minnesreliker från Tornedalen
II
"Solens barn"
Indalslidens kyrkoruin
Prydnad eller vanprydnad vid turistleden

5.8.
"

12.8.

Ur lokala arikiv
Anteckningar för Sundsvallsposten af O.H.
I
På forskningsfärd
II
En marknadsbal utan like i verldhistorien
Vid önskans källa
En störd idyll

19.8.
"

30.&.

Ur lokala arkiv
Anteckningar för Sundsvallsposten af O.H.
III
Lilla krigsmakten

2.9.

"Köp rara spetsa' från Arkangeland!"
Hur vårt folk "misshandlar" sig

"

7.10.

Hernösands allmänna läroverk
Från dess gångna 250 år

"

27.10.

Norrländska karaktärer
IV
Björnskytten Valter, en indian bland norrländingar sign. O.H.

4.11.

205

Boernas löfteskummel
En nationalvård utan like

sign. O.H.

"Det stora stärnfallet"
En spänd förväntans upplösning till intet

9.11.
17.11.

En graf i vildmarken
Lappsaga
efter fjällmannen Nils Nilsson från Vilhelmina sign. Olof Högberg
23.12.
Andrée åter fjärrskådad
Landad på ett lappfjäll efter nio dygns färd

sign. O.H.

27.12.

1900:
Hvar är boerna?
En fixerbild för John Bull

5.1.

Från vår historias gryning
För Sundsvallsposten af O.H.
I
När det dagas öfver Norrland
II
Amazonernas sagoland i norden
III
Märta i Hola och Jutarnes dödsdans

30.1.

Från vår historias gryning
För Sundsvallsposten af O.H.
ÏV
Våra stamföder kvenerna
Stammen blef kvar men namnet utvandrade

3.2.

Från vår historias gryning
För Sundsvallsposten af O.H.
V
17.2.

Fornsagorna om Sigvald-Gråpelk
Från vår historias gryning
För Sundsvallsposten af O.H.
VI

10.3.

Gråe jägarns silfverbälte
Från vår historias gryning
För Sundsvallsposten af O.H.
VU
Norske härkonungar på genomtåg

31.3.

Ur lokala häfder
För Sundsvallsposten af O.H.
I
När prestfar skulle allting bestyra

12.5.

Länets enda riddarborg
Styresholm
Dess sista återstod
Hvad Norrland ärft från Finland

sign. O.H.

16.6.
11.7.

ZUb

När dödshugget föll
En af de sista afrättningarne inom länet

sign. O.H.

24.7.

''Kejsarinnan Dowager''
Huru farorna, äfven från Kina, lura kring pressen

27.7.

En norrländsk Sven Dufva
Nedgjorde högvakten på Stockholms slott

31.7.

Norrländsk tjärbränning
Riktade verldshandeln och furstehofven med en ny
kulturterm

18.8.

Ett försvunnet jordagods
Minne från digerdödens härjning?

25.8.

Sandö bruk
Från dess 150-åriga historia

1.9.

En röst ur hafsfjärden
Norrländska sagors ödesbegrepp

8.9.

Mästerskytten vid Skansbron
Två värderika skott i farans stund

29.9.

En landsmålsafton
Svenskars och norrmäns språkliga närmande

13.10.

Grått af gråa skepnader ...
Astralkroppar utan astral materia

27.10
7.11

Birkarlaväldet i öfre Norrland
"Helsing''-boken
En bok för hela Norrland

10.11

En vetenskaplig nykterhetslektion
Propagandaafton för S.S.U.H.

15.11

Jätteskeppet Refanut
Napoleon Bonapart dess siste skeppare

17.11

Härjedals- "entusiaster" i paradisdräkt
Mörka blad ur folkets häfder

24.11

Våra äldsta kyrkor
Huru deras ålder bestämmes

1.12

Stor-KLas och Lill-Klas
Deras verklighetssaga på Norrländsk botten

8.12

En lyckoridt på stutryggen

18.12

Sjösagorna om late Jim 1-2

22.12

Från mina fäders by
1. Den katolska tiden
2. Det protestantiska skedet
3. Under det höga Atlands hägn
4. Nutiden
1901:
Sjösagorna om late Jim. 3-4
5

24.12.
sign. O.H.
t»

2.1.
8.1.
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Tezlas nyaste försök
(En artikel Arkimedes och Tezla fr. 1907 finns i
OHS, vol. 9, varför även dennaosign. artikel kan
vara av Högbergs hand)
osign.

14.1.

När hästarne strejka för likvagnen
Ett spel af mörksens makter?
"En hästpsykologisk gåta?"

sign. O.H.

15.3.

När Landshöfdingen var underlöjtnant
Till Axel Georg Wästfelts minne

"

13.4.

Inom en fasansfull trollkrets
"Eftersom Jag super, måste det vara rätt"

"

18.5.

Från den eviga tystnadens rike
"De underliga rösterna i fjällen"
Hafvets, öknens stämmor. Röster mellan världarne

"

1.6.

Den förgätna grafven under Gefleborg
Ett minne för dagen

"

15.6.

Norrlands äldsta tidning
Aviser och underrättelser att skickeligen uppläsas
vid kyrka, ting och marknad, den menige mannen till
upplysning , råd och bistånd
"

29.6.

Hur Per Nilsson blef riksdagsman
Det var i gamla goda tiden, det!

"

20.7.

osign.

6.8.

En fornsaga skall förverkligas
Kanal från Finska viken till Hvita hafvet.
Sverige, Norge, Finland skola åter kringseglas
(se ovan s
Sägenminne om Norrlands förste stiftsherde
Hundra år före sin tid, hufvudet högre än allt
folket

sign. O.H.

12.8.

Hvar låg paradiset?
En idé så god som någon annan

sign. O.H.

19.8.

"Norrlandens" generalguvernör
Borggrefve till Cronberg
En åldrig milstolpes historia

2.11.

Det spelar neri jord.
En sorgelig visa om en knalles ynkeliga ofärd,
hvilken spelades ihjäl af en Hvitra, dotter af
Norrlandsskogens ljusa andeslägte
Eld ur drifvan!

23.11.
sign. Olof Högberg
23.12.

1902:
Sök att vara svensk!

sign. O.H.

19.7.

Hin och Daladrängen Lasse

25.10.

Eigen
De nordiska ödemarkernas kamel
(Ett brottstycke)

15.11.
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Ett vågspel utan like
Från Norrlands mörkaste ödesstund
19
Vid olycksbudet om Storkyroslaget 17 —^ 14

sign. O.H.

23.12.

1903:
Petersburg, ej mera Nyenskans
När Konrad Esping af Nyenskans som flykting
sökte sina fäders stad

30.5.

Eigen
De nordiska ödemarkernas kamel
II
Skörden af ett upprop

13.6.

Staden rundt
Från mitt loft

1.7.

Andres testamente till sitt folk
Viljans fostran och stålsättande
(På 6-årsdagen efter affärden)

11.7.

Hvar och när?
Opåkalladt vittne till en ogärning

18.7.

Ur en mångtusenårig graf
Ett stort hafsdjursskelett i 7 fots blålera

19.8.

Myntfyndet i Indal
En antaglig åsikt om ursprunget
Intressanta uttalanden af en kritiker

19.9.

Fornfyndet i Indal

13.10.

En underlig historia från Indalsliden
"Spökeri" i Lidensboda skola

24.10.

Mormons bok och ursprung

21.12.

Skulfolkets saga
När tjufvar och skälmar kommo själfmant att värna
landet

22.12.

1904:
Helga de la Brache-mannen och hans sak
osign.
3.3.
(Koncept till artiklar om Helga de la Brache finns i (MS vol. 10)
1905:
Tobias Robert Thalén
En bortgången vetenskapens storman
En gammalakademiker i sin prydno
En ökenvandring. Förryskningsarbetet i Harald
Gote-stilen

sign. O.H.

20.7.

sign.Antibarbarus II

26.8.
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Bland norrländska karaktärer
En af de omutlige

sign. Olof Högberg 11.11

Hvilken var han?
Norrländsk folksägen
Syndafloden på Stor-Junkers marknad
1906:
Ett olycksdigert journalistminne
Försöket att rycka en landsman ur irländska
lynchares klor

Ît

25.11.

M

julnr

I!

julnr

Möjligen har även Norrland i litteraturen och konsten i samma nummer
skrivits av Högberg.
Sundsvalls Tidning
1904:
Per och Lisbeth
Ett stycke ära från den norrländska vanärans tider sign. O.H.

16.7

1905:
Förut och efteråt
Att vakna som en berömd man

sign. Olof Högberg 18.11

Kung Orres runohäll
Runstenarne i Selångersdalen

"

21.11

Ett svårt fall
Från de många omständigheternas stad
Bref till Sundsvalls Tidning

"

25.11.

Sundsvalls Dagblad
Möjligen har följande artiklar, sign. 0. skrivits av Högberg:
1899
Djurs sällsamma uppvaknande
sign. 0.
(i artikeln alluderas på artikelför
fattarens "studietid i Hernösand")
"Mörten
"
(Folkloristisk skildring, där bl a handelsbetjän
ten "Törnqvist" förekonmer. Törnqvist är namnet
på en av skogsspekulanterna i Från Norrlands sis
ta halvsekel^
Essviks cellulosafabrik
"
Med eller mot tidens ström?
"

14.9.
3.12.

"Den folkskygge"

18.12.

"

11.1
18.7.

1900
Huru löjtnanten blef rakad
Utgången af ett kvinnligt vad
(koncept till artikeln i OHS vol. 13)

sign. Karl J.

julnr
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Vidare förekommer under 1902 en rad artiklar, signerade Ericus, som jag är
böjd att tillskriva Högberg. De är insända till tidningen, varför det är ute
slutet att någon av Sundsvalls Dagblads ordinarie medarbetare döljer sig bakom
signaturen. Artiklarna andas en idealism, folkbildningsentusiasm och antisocialism, som rimmar väl med Högbergs ideologiska orientering. Dessutom
innehåller de många sammansättningar och skämtsamma nybildningar, som för
tanken till Högberg (t ex yankeepredikanttyper, profet-doktorn, annonsognosi,
kranologi, folkparkonogi). Tidningens politiska färg var liberal och O.E.
Lindberg möter ofta i dess spalter.
1902
En afton hos doktor Lee

sign. Ericus

19.6.
1.7.

Musiken, kritiken och logiken
Tomtegubbar, storsjöodjur och redaktörer

10.7.

Almanackan, katekesen och kortleken
Ett apropå för dagen

23.7.
"

29.7.

Sjöberg och Klingebergs logik
eller svenska flaggan.
Det är dagens stora fråga

"

5.8.

Påfven i "tornet"

"

15.8.

Till Sundsvalls "kran"
Parodi på "Till Amanda" af "Jag"

"

13.9.

Hedningar

"

23.9.

I
Kometerna
Ett astronomiskt kåseri
för Sundsvalls Dagblad

"

11.10.

Till Sundsvalls Dagblad och
dess läsekrets

"

31.10.

En afton i Folkets park
Allvar och skämt

Västernorrlands Allehanda
1894:
Högmod går före fall
Sägen från Multrå
(Sannolikt av Högberg)

sign. Olof

2.3.

sign. O.H.

12.9.

Ordet fritt. Från nykterhetsvärlden. Är ruset
en förmildrande omständighet vid begånget
brott?
sign. O.H.

20.2.

Ordet fritt. Omedelbart svar och - slut!

24.2.

1895:
Spöksynen vid Svarta-Selet
(För Allehanda)
1896:
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Ordet fritt. Från Torsåkersmötet. Frågan om
"vanartiga barns uppfostran".

sign. O.H.

Ordet fritt. Till frågan om vanartade barns
uppfostran

"

13.4.
16.4.

1901:
Sägenminne om Norrlands förste stiftsherde. Hundra
år före sin tid, hufvudet högre än allt folket

"

15.4.

"

27.2.

1905:
En norrländsk allmogeprofet. Till minnet af
den ädle Jon Svensson i Norrala
För Vestern. Allehanda

Förut och efteråt. Att vakna som en berömd man sign. Olof Högberg
21.11.

1906:
Hvad "stora vreden" egentligen var

"•

13.1.

"

20.1.

sign. O.H.

6.2.

Erke Hällström och fader Bill. Länetssvåraste
storskämtare
Ordet fritt. Genmäle
Människans ödesvakt. De sista resterna af en
fornåldrig åskådning

sign. Olof Högberg
17.2.

Från Nasafjällets omnejder

"

20.8.

"Hon hade inge1 öl sålt." Ett Hernösandsminne, ej alltför gammalt

"

13.10.

Mellan jord och himmel. Den berömdaste händelsen från
krogen "Sista styfvern"

"

julnr

När fienden sist stod i Norrland. Några lärorika
drag.
Det ryska vintertåget öfver Kvarken

"

28.12.

1907:
Stor-Lars och Stor-mor vid skojarnes bröllop
(Huvudrubriken brukas i samtliga artiklar)
I-III

"
15.1.

IV

16.1.

V-VI

17.1.

VII-VIII
IX

18.1.
19.1

Fröbergiana

"

25.2.

Bland norrländska karaktärer.
Pelle Molin och hans sagoberättare

"

5.3.
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Norrländska utbölingar. Sådana de kunde vara.

sign. Olof Högberg

22.4.

Min hembygd
I
De nu pågående sommarkurserna

"

21.6.

Min hembygd
II
Klyftan mellan ångermän och medelpadingar. Fornsagan om Korpens rågång och Korp-rået

22.6.

Hin och Daladrängen Lasse.
En folksaga. Nedtecknad af Olof Högberg
(Även tryckt i Vårt Fosterland och dess försvar,
julnr)

27.12.

Härnösands Posten
1895:
Från allmänheten

sign. O.H.

Från Ådalens skogsbygder
För Hernösandsposten af Angermanus

13.6.
15.7.

Från Ådalens skogsbygder
För Hernösandsposten af Angermanus
(Båda artiklarna är starkt norrlandspatriotiska
och Johan Berglund omnämns som vän, varför det är
sannolikt att Högberg skrivit dem)

26.7.

1896:
Minnen från fädernas dar
Ur hafd och sägen för Hernösandsposten

osign.

3.8.

"

4.8.

"

8.8.

sign. O.H.

5.9.

Hvad fick man böta för i forna dar?
Ur otryckta annaler för H.P.

"

16.10.

Allvar och skämt från gammalt
Ur otryckta annaler för H.P.

"

20.10.

Peder Stöök
Vår förste stiftschef och hans samtida

"

18.11.

Våra minnesreliker från fordom och
vården af en ibland dem

"

9.12.

När sjöröfvarne gjorde strandhugg å Hemsön

"

31.12.

Minnen från
Ur häfd och
(Innehållet
att Högberg

fädernas dar
sägen för Hernösandsposten
samt underrubriken gör det troligt
är författaren)

Vid Hernö vårdkas
(Minner om vändningar i Den stora vreden)
En Herjedals-idé i Yankee-drägt
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1897:

Peder Stöök
II
Vår förste stiftschef och hans samtida
Peder Stöök
III
Vår förste stiftschef och hans samtida

sign. O.H.

8.1.

"

28.1.

"

22.2.

osign.

17.4.

Peder Stöök
IV
Vår förste stiftschef och hans samtida
När mågen bortstöttes från lektoratet
Vårdkasen
1898:
Norrländska sägner om Karl XII
Tre kamrater till Heidenstams karoliner

sign. O.H. 13.1.

Moses och Israel
Hvad Egyptern vet om dem
sign.-f.-g.
(I OHS vol. 9 finns flera utkast om detta ämne)
Sjömannen Jim. Skämtsagor från världshafven.
På Norrlandsvis för Hernösandsposten
Moses och Israel
Hvad Egypten vet om dem
Ur lappens sångvärld. Ett lappkväde som
europeiskt skaldemotiv

12.2.

sign. O.H. 12.2.
sign.-f.-g.

17.2.

sign. O.H. 26.2.

Kvinnornas land. Ett sagorike i öfra norden

"

5.3.

Jingos och diegos. Två sympatigrupper bland
världsfolken

"

18.5.

En olycksdram på hafvet 1-3

"

1.6.

En olycksdram på hafvet 4-7

"

2.6.

En olycksdram på hafvet 8-11

"

4.6.

En intressant optisk företeelse

"

20.8.

En dödauppväckare

"

2.3.

Från Pelle Molins älfstupa. Ström-Lasse i
fångenskap under Nämforsen

"

22.11.

1905:

1906:
En arkivforskares öden och arkivens öden

sign.Olof Högberg 17.2.

Mathias Kiörning. Ett praktiskt mästerstycke
af borgmästarpolitik

"

16.7.

Från Den stora vredens skådeplatser

"

julnr

N O T E R
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Noter till FÖRORD
1. I Bonniers Veckotidnin g 1928:52 gjordes en enkät, där 21 personer tillfragades:,rVilken svensk bok har betytt den största litterära upplevelsen för
Er?" Poul Bjerre, Ossian Elgström och Ludvig Nordström svarade Den stora
vreden.
2. a.a. SLT 1939:4.
3. a.a. DT-Arbetaren 27.9.1955.

Noter till KAPITEL I. Olof Högberg. Några biografiska upplysningar
1. För ytterligare information hänvisas läsaren till Janrik Bromes bok, Olof
Högberg. Den stora vreden.
2. Torselius H., "Vredens författare" - "en vanlig enkel människa" (ÖC 18.10.
1932).
3. Edström M., Olof Högberg (Folklig kultur 1954:8).
4. Se härom J. Brome, a.a. s 15-20.
5. Uppgiften lämnas av Kajsa Högberg i artikeln Hemma i Den stora vredens kula
Kajsa Högberg jubilerar och berättar (Nilsson A., sign. Syn, SP 26.1.1939).
6. Se vidare Bromé J., a.a. s 21.
7. Hellberg Fr., Olof Högberg. Den nyupptäckte författaren (Idun 1905:46). Ar
tikeln följs av en kort självbiografi av Högberg (se bil. 1), i fortsätt
ningen kallad Idun-biografin.
8. Högberg fick i moderna språk, historia och geografi med beröm godkänd, i ma
tematik och fysik berömlig. Av intresse kan också prestationerna i moders
målet vara, där han tilldelats betyget godkänd (se Härnösands läroverks
handl., H LAA 111:aa 2).
9. Idun-biografin•
10. Härnösands läroverks handl.(H LA A III aa:2). Höstterminen 1875 var det om
möjligt ännu sämre beställt med eleven Högberg. C är nämligen då hans vits
ord i seder och uppförande(H IA. A II a:4).
11. Högberg hävdar i Idun-biografin om förhållandena vid läroverket, att det
var "ett hus utan herde hvad skoltukten beträffar, men ej dess mindre ett
idogt 'pluggnäste'. Vi pluggade paradigmer så, att det skrällde genom kvar
teren och 'själfvaste väggl-n hade latinska grammatiken på sina fem fing
rar'. öfversitteri, slarfvig skolgång, fruktansvärd 'absentation' voro de
utmärkande dragen bredvid skolfliten".
12. Idun-biografin. Även. A.G. Högbom påtalar i Från mina första Uppsalaår (i
Hågkomster och livsintryck 7) s 78 planlösheten i den tidens akademiska stu
dier liksom dryckenskapen bland studenterna.
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13. Högbergs betyg i fil.kand.-examen var: latin godkänd, mekanik och astro
nomi med beröm godkän, botanik godkänd, fysik icke utan beröm godkänd samt
matematik med utmärkt beröm godkänd (betygsavskrift, OHS vol. 31).
14. Högberg 0., Tobias Robert Thalén. En bortgången vetenskapens storman. En
gammalakademiker i sin prydno (SP 20.7.1905).
15. Den stora vredens författare - vetenskaplig forskare (AB 17.2.1918).
16. Brev till J.F. Nyström den 31.5.1880 (KB Ep N 5). Epitetet "dimmare", som
tillskrivs nationskamraten Jonsson, syftar på dimissions-examen, som var
en teoretisk-teologisk examen, omfattande samtliga teologiska läroämnen.
17. Wide berättar, att Högberg vid slutet av sin första termin i Uppsala an mälde
sig till tentamen i matematik för professor Daug. Daug avvisade emellertid
honom med motiveringen, att han aldrig tenterat någon för laudatur efter endast
en termins studier. Högberg hälsades välkommen åter "ett annat år". Redan i
januari följande år anmälde han sig på nytt och klarade sin tentamen (Wide
A., Olof Högberg, AB 24.9.1915).
18. Se nedan not 108.
19. De dagböcker som finns i Högbergs samlingar i H LA omfattar följande perio
der: 23.10.1880-7.1.1881, 9.10.1902-13.11.1902, 15.11.1902-5.3.190} 15.3.19038.8.1903, 12.9.1903-30.11.1903,20.7.1906-31.8.1906,2.9. 1906-4.9.1906 samt
lösa blad för tiden 1.1.1931-3.6.1931 (OHS vol. 30).
20. Carl Sundberg var ombudsman vid Härnösands Sparbank 1857-1888r
21. Dagboksanteckning den 9.12.1880.
22. Dagboksanteckningar den 14.11.1880 och 29.11.1880.
23. Uppgiften har vid samtal lämnats mig av Arvid Thelander, f d vaktmästare
på Sigtuna Stiftelsen och en av Högbergs goda vänner där. Jfr även med
J. Brome, aas 149.
24. Högbergs moraliska stöd tycks Petrus Hedberg, vikarierande lärare i matema
tik vid Härnösands läroverk, ha varit. I sin dagbok skriver Högberg om
honom: "... denne var mycket lifvad för att få af med mig till Uppsala och
hade gjort fiere viggningsförsök för ändamålet men gjorde allt hvad han
kunde för att få mig att komma mig i gång med en viggning i stor skala
/-/" (20.11.1880).

25. Dagboksanteckning den 7.1.1881. I konsistorieprotokollet lämnas ingen mo
tivering utan blott ett meddelande "att vikariatet jemlikt rektors förslag
/-/ öfverflyttades på studerande Georg Rossander" (Hernösands Consistorieprotokoll 19.1.1881, H LA A:I a: 59).
26. Dagboksanteckning den 7.1.1881.
27. Förmodligen har Högberg under dessa två år dels vistats i föräldrahemmet i
Säbrå, dels innehaft ett par informatorstjänster. Av protokollen för Säbrålogen Mikael Franzén (H LA), där Högberg tidvis var medlem (trots ett till
fälligt "klater vid omröstningen" den 3.8.1884, då Högberg ansöker om in
träde), framgår att han även stora delar av höstterminen 1884 vistats i
hembygden. Han bevistar nämligen ett flertal av logens sammankomster
(10.8., 17.8., 24.8., 31.8., 6.9., 28.9., 5.10., 20.10. och 1.11.). Enligt
uppgift i en tidningsartikel (Haglund S., sign. S.H, Vreden, DN 25.4.1926 )
uppehöll han år 1885 en informatorstjänst hos familjen Browall på Hökerums
herrgård i Västergötland. Då han är skriven i Säbrå vid denna tid, måste
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informatorstjänsten ha varit av kort varaktighet,förmodligen "en sommar",
som Högberg uppger i Huru löjtnanten blef rakad (SD:s julnr 1900). Entusi
asmen inför uppgiften tycks inte ha varit särskilt stor. I konceptet till
nyssnämnda artikel skriver han bl a: "Under ett af mina studentår tillbrakte
jag en sommar hos godsegaren B. på godset H., där jag hade att undervisa
tre fysiskt oförderfvade, kroppsligen välutrustade, hjärtligen hyggliga och
hjärtinnerligen dumma yngligar, tre officersämnen, som genom pedagogiska
underverk skulle nödtorftligen släpas fram öfver lindrigaste åsnebryggan
till en studentexamen för att sedan, genom lika enorma meriter vid kavalle
riet, generalstaben och artilleriet, en dag gå före oss med en snillrik här
och truppafdelning, när vi skola ut och slå arffienden" (OHS vol. 13). Att
döma av en dagboksanteckning har Högberg även frestat sina pedagogiska ta
langer på "Svanö, där jag sommarkamperade hos öns kejsare, Nicke Åkerblom,
klådde hans disponent-direktörsämne till pojke och från en högst afsevärd
kvinnas sida var föremål för ett intresse, hvars rätta art jag först sennare /-/ lyckades inse" (dagboksnotis den 28.7.1903). Det är möjligt att
han också tillbringat några vinterveckor på Azorerna, dit han enligt vännen
kapten C.-E. Hammarberg skulle har rest p g a överansträngning (se Olof Hög
berg som matematiker, St.T. 23.11.1905). Uppgiften går ej att bekräfta ge
nom passhandlingar, då bestämmelsen om krav på pass för resa utomlands upp
hävdes 1872 (enligt Kungl. Skrifvelse 9.2.1872). Högbergs dokumenterade in
tresse för spansk litteratur, minnesbilderna av hans vana att gnola på nå
gon "gammal spansk sång" samt de då och då i hans samlingar förekommande
anteckningarna på spanska kan möjligen styrka Hammarbergs påstående. Härtill
kan läggas J. Bromes uppgift, att Högberg "i någon mån" behärskade spanska
och portugisiska (aas 126). Uppenbart har författaren redan som ung gym
nasist varit intresserad av spanska. Den 21.2.1877 lånar han nämligen H.
Franzesons Grammatik der spanischen Sprache (Härnösands läroverks utlånings
journal,H LA m bb:2).
28. Hellberg Fr., a a.
29. Bergufven 12.11.1881 (U UB U 1699 b).
30. Idun-Biografin.
31. Uggla A. Hj., Från åttiotalet till första världskriget (i Uppsalastudenten
genom tiderna), s 257.
32. Se vidare härom kap III.
33. Vårterminen 1883 var Högberg ordinarie deputerad, vårterminen 1888 suppleant
av Norrlands nation i studentkåren. Ar 1912 valdes han till hedersledamot av
Norrlands nation (Uppsala Universitets Kataloger). Uppgiften om Högbergs
befattning som privatdocent är hämtad ur Idun-biografin. Jämför med J. Pet
terson, Ett bidrag till verdandismens karakteristik i Verdandi genom femtio
år. Ur den svenska radikalismens historia, utg. av L. Hartman och S. Egnell,
s 159. Att vara "privatdocent" innebar helt enkelt, att man meddelade extra
lektioner. Om sina erfarenheter som lärare berättar Högberg i Idun-biografin.
34. Brevet finns i herr Sven Nilssons ägo, Härnösand.
35. Bergufven 1882-1883, blad 2.
36. Då Emil Svensén uppenbarligen har varit en mycket nära vän till Högberg, må
några data om hans liv lämnas. Svensén kom år 1875 som student till Uppsala
och avlade sin fil.kand.-examen där 1883. Under åren i Uppsala engagerade
han sig såväl i den östgötska landsmålsföreningen som i Verdandi. Fram till
år 1903 var han anställd som journalist vid AB, samtidigt som han var fli
tigt sysselsatt som föreläsare och författare. Från och med 1903 ägnade han
sig företrädesvis åt föreläsningsverksamhet. Hans politiska åskådning var
liberal och han tog bestämt avstånd från socialismen. Bl a kämpade han iv
rigt för proportionellt valsystem och satt med i 1903 års proportionalvals-
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kommitté(uppgifterna har hämtats ur NF 27, s 947 f). Att Svensén hyst en
uppriktig vänskap till Högberg framgår av det ovan citerade brevet till
Henrik Hedlund. Magnus Myrström intygar också, att Svensén under sina före
läsningsresor i Norrland aldrig försummade att uppsöka Högberg (Olof Högberg.
Några personliga minnen och hågkomster, NDA 16.10.1932). Om Svenséns insat
ser för att påskynda Den stora vredens utgivning se s 75 f.
37. Brev till Henrik Hedlund den 19.11.1900 (G UB Nord.korresp.).
38. Hellberg, M., Den nye diktaren. Jfr även med professor Arvid Högboms minnes
bild, samtida med Högberg i Uppsala: "Högberg var eljest ansedd som en skarp
matematiker och i sitt uppträdande och sitt tal var han icke så litet ori
ginell. Man såg honom ofta, iklädd sin korta, blå slängkappa, och sin all
tid krånglande pincenez bliva stående på gatan och med en på samma gång bis
ter och överseende humor betrakta yttervärlden" (aas 68).
39. I brev till M . Hellberg den 23.11.1905 (Folkrörelsernas arkiv, Karlstad).
40. Idun-biografin .
41. Högberg återfinns i början av 1890-talet på ett par olika adresser i Härnö
sand. Detta framgår av brev, dels till M. Hellberg, 19.4.1891 (Folkrörelser
nas arkiv, Karlstad), dels till Fr. Hellberg, 21.4.1892 (NM). 1891 bor han
hos grosshandlare Isaksson, 1892 hos handlanden Norrbom. Möjligen har han
varit anställd som informator hos familjen Isaksson, som hade två sönder,
födda 1877, resp 1879. Då Högberg emellertid är skriven i Säbrå under denna
tid, går det ej att fastställa det verkliga förhållandet med hjälp av offi
ciella handlingar.
42. Gudmundrå högre folkskola bildades 1878 på initiativ av Johan Nydahl. Mål
sättningen var densamma som folkhögskolans, nämligen bildningens "spridande
bland de kroppsarbetande" (se Arsredogörelse 1889 - 1890, s 8).
43. Se Gudmundrå skolrådsprotokoll, den 26.11.1893(H LA k IV a N:52, 30.10.1891 12.6.1898).
44. Arsredogörelse för Gudmundrå högre folskola 1893 - 1894, s 4.
45. Högberg, 0., Min hembygd I (VA 21.6.1907).
46. Visserligen uppges ingen ändring i lärarpersonalen i Arsredogörelse för
Gudmundrå högre folskola 1894-1895, s 3. Men Högberg finns ej med bland
lärarna på timplanen, s 10. Av skolrådsprotokollet den 16.6.1894 framgår,
att Högberg anhållit om tjänstgöringsbetyg och också fått ett sådant. Det
heter däri, att han "med nit och framstående skicklighet skött sina ålig
ganden samt i sedligt afseende visat ett godt förhållande".
47. Enligt Gudmundrå Skolrådsprotokoll av den 4.3.1894 hade under Högbergs tid
som föreståndare vid skolan en inspektion företagits där. Det visade sig
därvid, att Kungl. Majrts bestämmelser för skolan ej följts till alla delar.
Högberg har uppenbart blivit irriterad över anmärkningarna och inkommit med
en förklaring, "hvilken /-/ var af sådan beskaffenhet att den icke förtjenade att till vederbörande (dvs domkapitlet) insändas" (Gudmundrå Skol
rådsprotokoll 20.4.1894). Förmodligen har stridigheterna mellan skolan och
skolrådet varit större än vad protokollen antyder. I artikelserien Från Norr
lands skogsbygder i Nordisk Revy 1895 har Högberg givit sin tolkning av händelserna. Det antyds där bl a, att skolans rektor och vikarie, dvs Johan
Nydahl och Högberg, anklagades för att vara "socialister" av ortens maktha
vande. Detta skulle vara en anledning till att elevantalet vid skolan sjönk,
något som försämrade utsikterna att få det sedvanliga pekuniära understö
det från landstinget och skolrådet. En kontroll av skolans årsredogörelser
visar, att elevnumerären verkligen minskade under den här aktuella tiden.
Se vidare härom kap III.
48. Högberg har emellertid lämnat bidrag redan från och med maj-numret. Tid
skriften utkom endast under tiden maj-december 1895. Se vidare härom s 62 ff.
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49. I brev till Anton Nyström 15.8.1895 (Stockholms Arbetareinstitut, Korresp. 1:2 1891-1900 S SA).
50. I Högbergs samlingar finns två listor över föredragsämnen bevarade. Den ena,
daterad 29.3.1897, upptar tolv ämnen, samtliga med naturvetenskaplig inrikting. Av tidningsannonserna framgår att de på listan aktuella ämnena ock
så ingått i Högbergs repertoar 1894 och 1895. Den andra listan, som också
torde härröra från 1890-talet, har utökats med Gustaf II Adolf som person
och regent, Kristendomens införande i det romerska riket, Israel och Egyp
ten, Om Chile och de skickliga skyttarne där (OHS vol. 9).
51. Brevet till Anton Nyström den 15.8.1895. Brevet är även en anhållan om en
rekommendation av Nyström till Bünsow. Det framgår, att Johan Nydahl förmed
lat Högbergs kontakt med Nyström.
52. Då kontrasten mellan Högbergs situation i Uppsala, då han betraktades som
något av ett matematiskt geni,och de trängda livsbetingelserna 1896 blixtbelyses av hans platsansökan, tillåter jag mig att återge den in extenso:
"Undertecknad får vördsamt anmäla sig såsom sökande till den.ledigkungjorda
anställningen som skrifbiträde vid Eder expedition. Och jemte denna ansökan
som stilprof, utförd med snabb hand, får jag i saknad af betyg från föregå
ende tjenst af samma slag, till upplysning om kompetens meddela, hvad som
torde vara kändt för rätt mången person äfven inom stadssamhället dels att
jag reder mig ledigt med arkivalier och särskildt haft rätt utförliga stu
dier i sådana, som röra staden och orten, dels ock har mångårig praktik och
vana vid redigering och uppställning af hvarjehanda slags handlingar, som
kunna förekomma i det medborgerliga. 1ifvet, af hvilken sistnämnda orsak nå
gon kortare tids initiering i expeditionsgöromål af återkommande beskaffen
het skulle, efter mitt vördsamma förmenande^ sätta mig i tillfälle att i be
spara min chef och förman åtskilligt diktamensarbete, som eljest torde va
ra oundvikligt med skrifbiträde utan annan praktik än renskrifning efter
diktamen eller koncept.
Hernösand den 30 juni 1896. Olof Högberg. Fil.kand. Föreläsare, Literatör"
(OHS vol. 48). Enligt uppgift av landsarkivarie Hasse Petrini har Högbergs
ansökan över huvud taget ej behandlats.
53. Högbergs artiklar i HP liksom SP finns upptagna i bil 6.
54. Brev till E. Thyselius den 31.7.1895, resp 26.2.1895 (KB Ep T 11 a). Med
"båtshakens välde" torde Högberg avse reaktionära krafter»
55. Myrström M., a a.
56. Enligt uppgift i O. Högbergs Ett olycksdigert journalistminne (SP:s julnr
1906).
57. Bonniers Veckotidning 1929:30 och 32.
58. Uppsägningsbesked (OHS vol. 32). I den osignerade anmälan av Den stora vre
den, som inflöt i Sundsvalls-Posten den 9.11.1905 under rubriken Norrlands
epos, antyds att Högberg slutade sin anställning vid tidningen "förmatt för
bereda utgifvandet i ett helt af de omfattande samlingar han under årens
lopp skrifvit och delvis offentliggjort, det mesta i Sundsvalls-Postens spal
ter". Uppsägningsbeskedet visar, att uppgiften är felaktig.
59. Dagboksanteckning

den 16.11.1902 (OHs vol. 30).

60. Dagboksanteckning 20.11.1902.
61. Dagboksanteckning 22.1.1903.
62. Dagboksanteckning 29.10.1902. Andra korta dagboksnotiser, som vittnar om osämjan är: "Snubbor af chefen för för lång frukost"(12.11.1903)^nubbad af
chefen" (17.11.1903); "Chefen dum och gnatig" (22.11.1903); "Snubbad af
redaktörn, som påstod att endera skulle det och det ske eller skulle han
afstå från mig" (24.11.1903).
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63. Dagboksanteckningar den 29.10.1902, 13.11.1903.
64. Ett missförstånd med anledning av en av Högberg begärd löneförhöjning
våren 1902 har understrukit irritationen. Först följande år meddelades
Högberg nämligen, att den av honom begärda lönen på 125:- kronor
beviljats sedan ett år tillbaka (Dagboksanteckning 15.5.1903).
65. Jämför med O.E. Lindbergs brev s 9.
66. Dagboksanteckning den 29.12.1902.
67. Dagboksanteckning den 21.1.1903.
68. Enligt dagboken tog Högberg den 4.1.1903 fram "en matematisk afhandling till
påseende". Den 27 juli 1903 träffade han på en ångbåtsfärd en f d elev: "Med
min f.d.lärjunge hade jag vissa funderingar att fara ned och ta licentiaten.
Han påstod, att jag endast behöfde två ämnen, enär jag aflagdt kandidaten."
69. Dagboksanteckningen från den 4.10.1902 tyder härpå liksom även några andra
notiser. "Arbetsdriften är ej stor, ingifvelsedriften knappast någon," no
terar Högberg t ex 8.12.1902.
70. I Privatkrönikan den 13.11.1903 konstaterar Högberg visserligen: "Lynnet
kvaldt, oroadt, ej precis hypokondriskt." Ett par dagar senare, den 15.11.,
heter det å andra sidan: "Var i själ och hjärta mycket hypokondrisk." På
liknande sätt har han den 19.7. detta år känt sig "plågad af hypokondri".
71. En mycket stor del av dagboksanteckningarna upptas av notiser om den egna
kroppsvården. Se härom J. Brome a a s 47 ff.
72. Att Högberg hade föga sinne för en tidnings aktualitetskrav antyder i viss
mån en dagboksnotis från den 27.7.1903. I samband med uppgiften att lämna
ett sammanträdesreferat till tidningen skriver han: "Förhandlingarna som
jag med ångest och press öfver den knappa tiden fick tratta i Anders och
Nicke (dvs två tidningskollegor) genom den i dag erbarmliga telefonen, ha
de jag gott kunnat skrifva i Sundsvall."
73. I det medföljande brevet skriver Högberg, att artikeln inte är något "hast
verk. Den utgör frukten af 'de öfriga stunderna' under en sommar, och om
jag ej också kan bita hufvudet af skammen och säga, att ett helt mästerverk
skickas dig, så tror jag dock att opuset skall vara rätt läsbart" (Pferd,
korresp.G UB).
74. Dagboksanteckning 1.3.1903.
75. Samma dag noterar Högberg: "Jag fattar mycket väl att jag ej i all min tid
kan stanna här. Hittills har allting ekonomiskt gått bra, med mina extra
inkomster har jag hållit mig uppe och haft lite öfver åt hedningarna inom
släkten också, men nu då jag har kommit på det infallet att lefva ett smula
fullständigare lif, så går det ej längre i lås. Men jag känner mig redan
mycket rotfäst här, /-/ åtminstone med själfva naturen". Högberg spekulerar
även över möjligheten att "stanna vid Postens dagliga sjå och ändå ha an
ställning som Handelstidningens artikelförfattare".
76. Brev till Henrik Hedlund den 3.4.1903. Högberg bifogar även fyra "handskrifna band af ett outgifvet arbete, Nordsvenska öden, minnesbilder ur häfd
och sägen" (Nord. korresp. G UB). Se härom vidare s 76.
77. Nord.korresp. G UB .
78. Dagboksanteckning den 20.5.1903.
79. Enligt samma källa,dagboksanteckning den 31.5.1903, fick Högberg denna dag
brev från Henrik Hedlund, "som upprepar hvad han helsat med Nydahl".
80. Myrström M., a a.Enligt J.Bromé vikarierade Högberg en månad i början av
1905 som"redaktionssekreterare i Härnösand" (aas 10).
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81. Paulsson G. (sign. Georges), Olof Högberg som matematiker (Nat. Tidn.
22.10.1932). Hammarberg blev en av Högbergs intimaste vänner. Enligt O.F.
Knausts uppgift i Mitt etui var han "otroligt beläst och besatt en lika
otrolig förmåga att på alla livets skiften och förhållanden kunna appli
cera ett lämpligt citat, företrädesvis hämtat från den högre, klassisk-filosofiska litteraturen" (s 77).
82. Bonniers Veckotidning 1929:32 (notisen gjord den 3.9.1904). Jfr med
följande uppgift från herr Erik Ekblad, Härnösand (f. 1891 i Su ndsvall).
Han har för mig berättat, hur han från sina pojkår erinrar sig Högberg
vandra omkring på Sundsvalls gator i "en gammal grön bonjour, smutsiga
byxor, nedslitna tofflor - på dekis".
83. Bonniers Veckotidning 1929:33 (notisen gjord den 8.11.1904).
84. ib.
85. OHS vol. 32.
86. Nordström L., Gråe Jägarn (Vi 1937:51-52).
87. Se härom s 77 ff.
88. En anekdot, berättad av C.-E. Hammarberg, om Högbergs reaktion inför den
upptståndelse, som följde efter publiceringen av pristävlingens utgång, må
anföras då den torde väl belysa Högbergs situation vid denna tid. Hammarberg
säger: "Och nu vill jag lova det började regna telegram från Svea rikes alla
håll och kanter. Då jag vid tillfället i fråga var inne hos honom, måste jag
hjälpa honom. Det var bara att öppna och läsa - ideligen hela förmiddagen.
Och då de flesta begärde omgående svar, så utropade Olle till slut, under
det han tittade på telegramtravarna: - Hur fan gosse ska' jag kunna klara
de' här? Men jag tröstade Olle med: - Ta' de1 me' ro, gosse, och tänk på att
du går mot odödligheten! - Ja, odödligheten, ja.' Jag måste först ha en ny
ytterrock, tillade Olle prosaiskt" (Hammarberg C.-E., Högbergiana i Nordsvenskt skämtlynne, s 10).
89. Högberg, O., Förut och efteråt. Att vakna som en berömd man (VA 21.11.1905).
I Ett svårt fall. Från de många omständigheternas stad. Bref till Sundsvalls
Tidning. Stockholm 23.11.1905 (ST 25.11.1905) nyanserar Högberg sina hårda
ord med följande: "Af förekommen anledning får jag nu härmed meddela den
upplysningen, att detta icke skrefs med tanke på någon person eller något
förhållande inom Sundsvallspostens redaktion, men väl i denna redaktions
allra närmaste grannskap utan att dock redaktionens chef eller nuvarande
medarbetare kunna påbördas någon skuldmedvetenhet."
Omskrivet i pressen blev Högbergs svar till de tidningar som efter Idun-priset önskade få bidrag av hans penna: "Sök i papperskorgen!" Enligt uppgift
av Ludvig Nordström i a a betingad es detta av refuserade "provbitar ur Den
stora vreden". I en artikel, Författare och författarebidrag (OHS. vol. 8)
lämnar Högberg emellertid följande förlaring: "Augusti månad 1904 egnades
uteslutande åt sorgfälligt utarbetande af tre novellskisser, med hvilka jag
uppriktigt sagdt hade den förmätna afsikten att göra mig bemärkt, kanske
rent af slå igenom inom den branchen. Större delen af 'Vreden' var vid den
tiden borta på ett jag måste säga långlån /-/. Och så skickades dessa skis
ser, tolf gånger omputsade, jemte returporton till de stora bladen X, Y och Z
/-/. Året gick och det nappade ej på kroken. Det var så dödt, så stilla, så
lugnt som om jag bundit mina opus vid kvarnstenar och dränkt dem i hafsens
djup". Som följd av intresset för Den stora vreden ville "X och Y ha bidrag.
Svaret blef ungefär: Sök i eder bråte! Där finns det och det!"
90. Brev den 21.3.1906 (OHS vol. 32).
91. Högberg 0., Ett svårt fall (ST 25.11.1905). Upplevelsen av hur det var att
plötsligt tillhöra samhällets "kändisar" har Högberg enligt Yngve J:son Red
ing formulerat på följande sätt: "Ser du, när jag var en tredje klassens
murvel, såg dom inte åt mig. Nu duger det att få frottera sig med förfat-
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tåren till Den stora vreden. Till en början tyckte jag nog det var smick
rande, man är ju inte mer än människa, när dom kom och talade med mig om
'Vreden'. Nu är jag less på det (i Några minnen av Olof Högberg, ST 3.6.
1945).
92. Medelpads Fornminnesförening grundades på initiativ av Anders Wide 29.9.1906.
Av det ovan citerade brevet till brodern Jonas (s 11) framgår, att Högberg
redan 1905 hyst planer på någon form av museum, vilka stod i samband med att
han vunnit Iduns litteraturpristävling. Högberg talar om att han genom sin
bok skänkt "ära och ryktbarhet" åt hembygden och fortsätter: "Folk vill
se hvad de läsa om och ursprungsförhållandena omkring utropade författare.
Tror du det skulle vara omöjligt att få ihop någ on liten samling af saker
efter
de gamle. /-/ Finnes däruppe någon riktigt smart man, så skul
le han också kunna draga fördel häraf på sätt som jag icke närmare behöfver
utveckla." År 1906 påbörjades insamlingsarbetet, och samlingarna kunde 1908
flyttas till Norra Stadsberget från den primitiva lokalen i Sundsvalls flick
läroverk (se Medelpads Fornminnesförening i Skrifter utg. av Medelpads Forn
minnesförening IX, s 1).
93. ib.
94. Wide A., a a.
95. De tre vise männen i Mesopotamien (OHS vol. 44).
96. Brev till J. Nordling 2.8.1907 (KB Ep N 1 k).
97. Den stora vredens författare - vetenskaplig forskare (AB 17.2.1918).
98. AB 24 och 25.3.1918 .
99. Enligt Sven Stolpe fattade Högberg sitt beslut om tryckning av avhandlingen
i Frankrike på Stolpes initiativ. De lärde känna varandra under gemensam
vistelse på Sigtuna Stiftelsen. Se Stolpe S., I dödens skugga III, s 94 .
100. Dagboksanteckning den 21.1.1931. Den 1.4.1931 skickar Högberg avhandlingen
bl a till
Berliner Tageblatt, Frankfurter Zeitung, Neue Freie Presse
och docent Feigel vid Berlins universitet med uppmaning till "preliminär
vetenskaplig granskning och uppmärksamhet i Pressen åt min härledning på
rationell väg av gravitationslagen" (dagboksanteckning 1.4.1931). Av ett
brev till C.-E. Hammarberg den 3.3.1931 framgår, att Högbergs ambitionsnivå
varit hög. Avhandlingen är tydligen avsedd att i viss mån vara ett angrepp
på Einsteins teorier. Einstein anklagas för att "ideligen sacka och pruta in
för kritikens utbud /-/. Men med detta ständiga vikande är också den världs
förklaring som denne Sem vill tillskansa sig genom andras kostnadsfria kri
tik rätt nu alldeles sönderviken och anspråket synes vara på god väg att
övergå till en viss Jafet, på grundvalen av hans eget betydande kritiska
arbete, nämligen prof. de Sitter i London, vilken har fått mitt bevis för
gravitationslagens allmänna giltighet och därigenom såvitt jag förstår en
utväg att knäslå Einstein till den sista prutningen" (brevet publicerat i Nordsvenskt skämtlynne, s 7 f). Sven Stolpe skriver i a a s 95: "Förfrågningar
hos fackmän har kommit mig att förstå, att denna avhandling är värdelös - ett
omdömeslöst påhitt, som bara kan utmana löjet."
101. Lundin S^sign. Pencil) En promenad med Olof Högberg (AB 13.5.1921). Stolpes
intryck är också, att Högberg "till döddagar" ansåg, "att hans roman Den
stora vreden representerade en högst obetydlig insats vid sidan av detta stor
verk, som han gång på gång /-/ förklarade vara ett av de få klassiska och be
stående verken i svensk naturforskning (aas 95). J. Bromé är av samma upp
fattning (se aas 133).
102. Se ovan not 89.
103. Myrström M., a a.
104. Förläggarkontrakt visar, att Högbergs skönlitterära produktion inte hade nå
gon större framgång på bokmarknaden (OHS vol. 31).

222

105. Wide A., a a. Jfr med de ovan citerade omdömena av M. Hellberg, A. Högbom,
O.A. Lindberg och Emil Svensén liksom med citaten ur Bergufven. Se även
J. Brome, a a s 36 och O.F. Knaust, a a, s 73.
106. Den stora vreden (VA 16.11.1949). Även L. Nordströms minnesbild av Hög
berg från en gemensam Stockholms-resa 1906 förtjänar anföras i sammanhang et.
De bada vännerna hade tagit in på Palace Hotell på Klarabergsgatan. "I ull
strumpor (utan tofflor), kalsonger och ylleskjorta promenerade han ensam
och lycklig fram och åter i korridoren, sugande pä sin kritpipa, strykande
håret framåt vid högra örat (hans vanliga gest) och gnolade på en gammal spansk
sång, stundom kiknande av skratt åt någon saftig ordvändning inne i hj ärnan.
Världen fanns inte för honom. Men han fanns däremot för världen" (a a).
107. Nilsson, A., a a.
108. Uppgiften lämnas av L. Nordström i a a, där följande bisarra episod berät
tas. Nordström och Högberg besökte i januari 1906 J.O. Högberg i Säbrå:
"Olle gick mest fram och tillbaka på golvet i 's alen'.Han sade föga,brodern föga,
jag ingenting. När det så skymde, sade 011e:Nubax! kom!. /-/ Vi fortsatte ut
till Säbrå kyrkogård /-/. Och i den fallande natten pulsade vi genom snön
på kyrkogården fram till en hög gravsten, täckt av en trähuv. Den fick jag
dra utav, och Olle lade på sockeln två visitkort på vilka stod tryckt:
Olof Högberg
Fil.kand., journalist, författare, föreläsare.
Se'n huven var påsatt igen, vandrade vi ut från kyrkogården.Nedanför den var en
sänka i terrängs^ nu stod den full av frostdimma. Olle drog ned vintermössan,
slog upp rockkragen och sade: Skynda dig, NubaxI Här finns mylingar! Mylingår:
mördade spädbarns själar. Gravvården på kyrkogården var vården över hans dö
da föräldrar. Jag visste genom vad han berättat vår sista gemensamma nyårs
natt i Sundsvall, att han blivit bortkörd från hemmet. Han hade hämnats."
Kajsa Högbergs förtrytelse över Nordströms uppgift understryks av hennes
avslutande rader: "Om det är så att förf. Ludvig Nordström anser sig ha kom
mit till världen för att döma levande och döda må jag för egen och mina an
hörigas del frånsäga att på ett annat sätt bli av honom ihågkommen vare sig
i tal eller sk rift, i väl eller ve."
109. OHS vol. 48.
110. Dagboksanteckning den 29.6.1903.
111. Fadern dog 1897, modern följande ås
112. Nordström L., a a. Den senare uppgiften står i överensstämmelse med Högbergs
notis i sin Privatkrönika den 27.1.1903. Enligt denna har han för fröken Ng
berättat om sitt lyte samt hur han genom sin vilja övervunnit det.
113. Nordström L., "Stora Vreden" och "Lilla Ilskan" (Vi 1938:13).
114. Myrström M., a a. Se även K.G. Dahlenius, Den stora vredens man (Skogsindus
triarbetaren 1955:19), I. Pauli (sign. I.P.), Olof Högberg död (Soc.Dem.
13.10.1932).
115. Brev till Högberg, endast daterat den 2.6. (OHS vol. 32).
116. Wide A., a a.
117. Pauli I., a a, samt Knaust O.F., a a, s 74. Man erinrar sig även tidigare
citerade uttalanden av Högbergs studiekamrater i Uppsala .
118. Högberg O., a a (SP 11.7.1900).
119. Högberg O., En sekularbragd inom Norrlandslitteraturen, skrivet 1909 (OHS vol.
38).
120. Ärtnu några Högbergiana (ST 12.7.1945). Se även t ex Högberg O., Medelpads run
stenar (SP 11.2.1899), Hvar låg paradiset? (SP 19.8.1901).
121. Ses 84 ff.
122. Myrström M., a a.
123. Brev till J. Nordling 16.8.1907 (KB Ep N 1 k).
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124. OHS vol. 31. Högberg blev RNO den 16.6.1928 (OHS vol. 31). Författarens
självmedvetenhet betonas likaså av tidningskollegan Gösta Sjöberg, som i
sin memoarbok Brormin och hundra andra återger följande dedikation, skri
ven av Högberg i hans avhandling. Den belyser även författarens skepsis mot
den etablerade vetenskapsmannen och lyder: "Denna avhandling tillegnas gam
le vännen och kamraten Herr Gösta Sjöberg, såsom ett minne från kamratska
pets dagar och såsom en förnyelse av den rätt gamla, elaka erfarenheten, att
vissa vetenskapliga upptäckter förmå göra sig gällande trots statsuniversi
tetens herrar professorer. Dit. hör redan nu detta arbetes ena huvudsak, den
på rationell väg härledda gravitationslagen, den första fysiska lag, som bring
as till allmän matematisk giltighet (Sidd. 3-8). Firmkyrka, Sundsvall, d. 3.6.
1931. Olof Högberg." (Sjöberg G., a a, s 74).
125. Brev till fröken Elin Rydberg, Sundsvall, den 27.12.1905 (OHS vol. 32). Ett
brev till journalistkollegan Magnus Myrström andas en likartad känsla av miss
anpassning. Enligt den senare skall Högberg bl a ha skrivit: "Jag skall en
dag icke längre vara den löjlige fuling, som man skrattar åt, utan dana mig
till den helgjutna personlighet, som kan vinna odelad aktning och behaga"
(Myrström M., a a.).
126. Citatet hämtat ur O.F. Knaust, a a, s 74 .
127. Nordström L., a a.

Noter till KAPITEL II
1. Här nämns Maria Rieck-Müller (Fjällbyfolk, Mellan haf och fjäll), E. Walther
Hülphers (Linier och dagrar, Ångermanlänningen, Två mil till hafs), Valdemar
Lindholm (När skogen dör), Hugo Samzelius (Peterson & Co.), Rosa Arbman
(Troll-Anna från Bäckmon).
2. Granlid H., Martin Kock och arbetarskildringen, s 221 .
3. Se Th. Jonsson, Stor-Norrland och litteraturen (Verdandis skriftserie 409),s
3 ffjE.Uhlin , Dan Andersson före Svarta Ballader,ss 253 f, 266 ff, G.
Qvarnström, Från Öbacka till Urbs, s 36. Den mest nyanserade indelningen sy
nes mig H.Granlid ha kommit fram till.Med utgångspunkt i Qvarnströms och
Uhlins förslag urskiljer han tre grupper: a. vildmarksromantiken med Pelle
Molins Ådalens poesi och Per Hallströms I blå skogen (1896), Döda fallet
(1902) och Skogsland (1904); b. industriromantiken med Ludvig Nordström;
c. indignationslitteraturen med underavdelningarna bonde- ocharbetarskildring
från Jonas Stadlings Norrländska klubben (1894) över Valdemar Lindholms När
skogen dör (1901) och Walther Hülphers Timmer (1906) fram till Olof Högbergs
Från Norrlands sista halvsekel (1910-1912). Om denna senare grupp menar Gran153, att den kan vara politiskt "både radikal och konservativ men har en
gemensam plattform i indignationen över bolagens utplundring av bönderna"
(a a, s 221 f).
4. H. Granlid påtalar den brist, som vidlåder hans försök till uppspaltning.
"Flera författare, däribland Högberg, kan med viss rätt placeras inom fle
ra grupper; på samma sätt är det med enskilda verk " (a a, s 222). Jfr även med G. Qvarnström, som i a a s 36 menar, att en vildmarksromantisk syn
uppträder tillsammans med en ekonomiskt - romantisk hos bl a Högberg.
5. Se not 3.
6. Förutom dessa två kulturhistoriska krönikor har Högberg skrivit följande i
samma genre: Från Medelpads förtider. 1. Två blodsgestalter: en trollpacka
och en trolldomsdetektiv. 2. Vid Sundsvalls marknad ar 1696 (i Skrifter
utg. av Medelpads Fornminnesförening V), 1910, Ljungans ådal från turistoch fomminnessynpunkt (i samarbete med A. Wide i Turistföreningens vägvisa
re 46, 1910), Medelpad och Ångermanland (i samarbete med Maria Rieck-Müller),
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1920 samt Från det medeltida Njurunda (i Minnesskrift till Medelpads fornminnesförenings tjugofemårsdag 1931, s 43-50, red. av Oscar Feuk och CarlErik Hammarberg). Nämnas kan även Högbergs historik Skogsbruk och träindust
ri (i Lagerwall A. m fl, Jordbruk, skogsbruk, träindustri och vattenkraft
i Västernorrlands län jämte program för färdgrupperna. Utg. af landstingskommitterade med ani. af herrar riksdagsmäns studiebesök i länet sommaren
1916.1916).
7. Som nämnts ovan tilldelades Högberg Iduns pris för Den stora vreden i no
vember 1905. Verket förelåg då fortfarande i manuskript och trycktes i sin
helhet först 1906. Se vidare härom s 76 .
8. Det har hävdats att Sjösagorna om late Jim till stor del skulle ha skrivits
av Carl-Eric Hammarberg. Högberg har lämnat följande redogörelse för skild
ringens tillkomst: "Den som berättade Jims första äfventyr var min numera
framlidne far. Själf var han ej sjöman men umgicks gärna med sådana, ty
såsom god historieberättare hade han då präktigt tillfälle att avleverera
sina historier och få andra i utbyte." Högberg säger sig vidare ha uppteck
nat faderns historier och återberättat dem för härnösandskaptenen Erik Ram
ström. Denne "gaf efter hand större delen af de i boke n utförda motiven".
Om Hammarbergs medarbetarskap skriver Högberg: "Detta har alltigenom till
gått så att jag efter täxtens affattande uppläste den kapitel efter kapi
tel för denne min täxtkonsulent, som då i allmänhet icke fann någon an
märkning att göra men vid något ställe af villrådighet å min sida före
slog ord och uttryck"( Nautisk Tidskrift, augustinumret 1903); i förordet
till boken är Högberg något mera generös mot Hammarberg och hans insatser:
"En som pennförare, sjöman och tänkare mångsidigt bildad man, kapten Carl
Erik Hammarberg i Sundsvall, har stått mig till tjänst, när det gällt att
finna sjöspråkets rätta ord och verkningsfullare färgklickar" (s 2).
Det finns skäl att sätta tilltro till Högbergs historieskrivning, då delar
av Sjösagorna om late Jim, som skall visas i följande not, tillkommit innan
Högberg gjort Hammarbergs bekantskap. Enligt förordet var romanen klar re
dan på hösten 1904 men refuserades i början av 1905 av ett icke namngivet
förlag. "Uppriktigt, utan någon ironisk mening, är jag tacksam för denna åt
gärd, som haft en bättre ekonomisk värdesättning till följd," skriver Hög
berg (s 2) med anspelning på publiciteten kring hans person efter priset
för Den stora vreden.
Det kan i detta sammanhang nämnas, att skådespelaren Gabriel Alw haft pla
ner på att filmatisera Sjösagorna om late Jim. Detta framgår av ett brev från
Alw till Högberg den 21.12.1925 (OHS vol. 32).
9. Det bör noteras att de ovan angivna tryckåren är något missvisande så till
vida som de ej är identiska med verkens tillblivelsetid. Delar av Sjösagorna
om late Jim publicerades i HP redan den 12.2.1898 samt i SP 22.12.1900 och
2.1. och 8.1.1901. En "förstudie" till Från Norrlands sista halvsekel gjor
des någon gång på 1880-talet (se förordet till Fribytare I:IX). Huvudperso
nen i serien, Björn-Walther, presenteras i artikeln Norrländska karaktärer.
Björnskytten Walther, en indian bland norrlänningar i SP 4.11.1899. Ytter
ligare förarbeten är Stor-Kain och Lill-Kain. Ett blodsdrama från Polens
sista delning, publicerad i Folket 13.1.1906 samt Halffolk och kärnfolk,
som gick som följetong i Aftonbladets bilaga Brokiga Blad 1907-1908. Boltzius och andra gubbar slutligen innehåller i omarbetad form en rad av Hög
bergs tidningsartiklar, framför allt från sundsvallstiden: Hin och Dala
drängen Lasse (SP 25.10.1902), En röst ur hafsfjärden (SP 8.9.1900), En ny
Sven Dufva (SP 31.7.1900), Också en riksdagsman (Hur Per Nilsson blef riks
dagsman, SP 20.7.1901), Han uppväckte de döda (En dödauppväckare, HP 2.3.
1905), Hon hade inge' öl sålt (VA 13.10.1906), Stor-Klas och Lill-Klas
(SP 8.12.1900), X-ander (SP 25.2.1899), Mästerskytten vid Skansbron (SP
29.9.1900), I fångenskap under Nämforsen (Från Pelle Molins älfstupa, HP
22.11.1905). Det tycks som om Högberg beslutat sig för att publicera sina
berättelser i en samlad upplaga på initiativ av brodern Jonas Otto. I brev
till Högberg skriver brodern: "... jag tycker att det är minst lika tillbör
ligt att du själv får draga vinning av 'Olof Högbergs samlade småberättelser'
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som att någon förläggare efter våra dagar skall göra det" (14.1.1916, OHS
vol. 32).
10. Milliardarfyet finns på KB (Vp 174 b). Författaren uppträder under pseudo
nymen Torbjörn Ring. Enaktaren anspelar på de lambertska arvingarnas över
spända och omotiverade förhoppningar om en väntande förmögenhet. Enligt Hen
rik Torselius har den framförts av Karin Svanströms teatersällskap och upp
levt: "summa en föreställning" (a a). Manuskriptet till Kapten Nimrod, om
fattande cirka 70 tättskrivna folioark, finns i OHS (vol. 12). Högberg skri
ver här om hur människorna återföds på planeten Venus i landet Naemia år
2215. På den motsatta sidan ligger Sjéol, "den obelysta baksidan, mörkrets
ochfuktens ständiga värld, tillhållet för straffet, soningen, förbättringen
eller förvärrandet" (jfr med Jobs bok, där dödsriket kallas Scheol). Ro
manen utmynnar i att dessa två riken efter stridigheter och splittring för
sonas och en världsstat bildas. Enligt en dagboksanteckning blev manuskrip
tet "fullt klart på morgonsidan" den 1.1.1931 och insändes samma år den 21.2
utan framgång till Bonniers litteraturpristävling (OHS vol. 30). Högbergs bror
son erbjöd åter Bonniers verket 1956, men det refuserades ånyo med motive
ringen: "Vi tro att boken möjligen skulle kunna intressera eventuella Olof
Högberg-forskare, men vi frukta att den inte skulle ha stora utsikter att
nå ut till en större publik" (brev från G. Bonnier den 13.1.1956, OHS vol.
12).

11. Edström M., Olof Högberg (Folklig Kultur 1954:8), s 212.
12. I Den stora vreden och Under "Jesu bröders" spira förankras det episka ske
endet i 1600- och 1700-talen. Händelserna i Fran Norrlands sista halvsekel
knyts till 1850-, 60- och 70-talen, i Kapten Nimrod till år 2215.
13. Chr. Swahn är pseudonym för Victor Hugo Wickström (1856-1907). År 1882 publi
cerade han En sjelfmördares anteckning och Dikter; år 1883 En Hospitalshis
toria samt Fyra dikter.
14. Norrlands nations förenings för talöfningar protokoll 1881-1887 (U UB U 1699 e).
15. Högberg O. Förut och efteråt. Att vakna som en berömd man (VA 21.11.1905)
16. Se s 148 ff.
17. Anteckning, gjord i samband med en fotvandring i Lappland 1906 (OHS antb 54,
vol. 28).
18. a a s 1 .
19. Fribytare I:VIII .
20. Bonniers Veckotidning 1929:32. Högbergs betydelse för Nordström har tidigare
framhållits av G. Qvarnström. Se härom aas 153. En annan norrlandsskald,
som betygat att han anslutit sig till Högbergs litteratursyn, är Valdemar
Lindholm. I ett brev till Högberg den 1.1.1910 skriver han: "Ser du, Ålle,
vi ha andra behov häruppe än att /-/ psykologisera öfver perversa degenerationstyper. Vi ha gudilov ett ungt land med en gammal historia. Vi älska
det gamla och se så glatt förhoppningsfullt mot det nya" (OHS vol. 32).
21. Brev från Högberg den 8.12.1906.
22. Koncept, betitlat Jag är filosof. Några randanteckningar till Nubbc Nordströms
Borgare (OHS vol. 8).
23. Även påpekat av G. Hasselberg i Norrlands Atlantica (DN 23.9.1955): "Olof
Högbergs litterära ideal är ett slags kollektivromaner, där de individuella
ödena är inpassade i ett historiskt-socialt utvecklingsschema."
24. Jfr med Ludvig Nordströms ord i förordet till Kains land. Ting på fria vers,
där Pelle Molin sägs beteckna "den norrländska litteraturens smärtsamma fö
delse; med Högberg äro vådorna öfver" (s 9).
25. Då vittnesbörden härom i tiden faller efter debuten med Den stora vreden,
hoppas jag få återkomma till detta i annat sammanhang.
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Noter till KAPITEL III
1. Montgomery A., Industrialismens genombrott i Sverige, s 194.
2. Västernorrland hade 1850 lika många sågar som det övriga Norrland tillsammans.
Uppgiften hämtad ur H. Wik., Norra Sveriges sågverksindustri från 1800-talets
mitt fram till 1937, s 85.
3. Historisk statistik för Sverige I, tab 5, s 50 f.
4. Av landsbygdens befolkning var år 1870 i Västernorrlands län 60.1 % syssel
satta inom jordbruket med binäringar och 4.9 % inom ind ustrin och bergsbru
ket. År 1910 var motsvarande siffror 53.3 % respektive 26.5 %. Se S. Larsson,
Norrland i statistisk belysning, s 24 f.
5. Wik H., a a, s 275. C. Lindhagen anför i Norrlandsfrågan, s 17, ett exempel
på skogens värdestegring. Det gäller ett hemman i Ytterhogdals socken, Jämt
land. År 1781 betalades 63 rdr 32 sk banco för detta. Knappt hundra år senare,
1873, var värdet 2 500 000 kronor.
6. G. Sundbärg skriver i Betänkande i utvandringsfrågan och därmed sammanhängande
spörsmål: "Skogsägarne, bönderna, som ursprungligen fått den stora oförskylda
presenten, stodo där med en ringa lösepenning och med den lifslånga grämelsen." (s 744).
7. Bidrag till Sveriges officiella statistik 1851-55, 1856-60, 1866-70.
8. Dessa sammanställdes och trycktes under titeln Vår irländska fråga (1894).
9. Om Högbergs inlägg se s 52 ff.
10. Hjulström - Arpi - Lövgren, Sundsvallsdistriktet 1850 - 1950, s 152 f.
11. Bidrag till Sveriges officiella statistik 1866 - 70, s 6.Objektiviteten i äm
betsrapporterna är naturligtvis i detta sammanhang diskutabel, eftersom det
är fråga om värderingar.
12. Sågverken, som speciellt sommartid hade hög sysselsättning, kunde inte täcka
sitt behov av arbetskraft med den fasta arbetarstammen. Därför använde man
sig av systemet med lösarbetare, vilka till största delen rekryterades utan
för länet. En hög procent utgjordes av värmlänningar, som i sin egenskap av
skickliga yrkesarbetare var eftersökta inom trävaruindustrin. Uppgifterna
är hämtade ur Hjulström - Arpi - L övgren, a a, s 390.
13. Bidrag till Sveriges officiella statistik 1881-1885, s 8 f. Jfr med 0«
Högbergs Utbölingar 11:24.
14. Westin G., Den religiösa väckelsens genombrott i Medelpad (Medelpad. Från stad
och bygd 1946), s 203.
15. Så skriver C. Treffenberg i Arbetarestrejken vid sågverken i trakten af Sunds
vall år 1879, att aktionens innersta orsak stod att söka i ett "förbund mel
lan kyrklig anarki och politisk radikalism" (s 109).
16. Gidlund M., Kyrka och väckelse i Härnösands stift från 1840-talet till om
kring 1880, s 212.
17. Bidrag till Sveriges officiella statistik 1876-1880, s 5 .
18. ib. 1891-1895, s 6.
19. Nordström G.H., Sveriges socialdemokratiska arbetarparti under genombrotts
åren 1889-1894, s 88.
20. Se härom T. Larsson, Väckelsen och Sundsvallsstrejken 1879, ss 88, 119.
21. Bidrag till Sveriges officiella statistik 1896-1900, s 11.
22. Idun-biografin. Se även företalet till Den stora vreden I:VIII.
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23. Haglund S.,(a a). Att högläsning hörde till familjens vanor dokumenteras av
en anteckning i dagboken för 1880-1881. Den 7.11.1880 noterar Högberg, att
modern som vanligt läste högt "ur en följetong i Hernösands-Posten under
det de andra lyssnade dertill".
24. Högberg O., Ol-Evert med fuligen i näfverväskan (NIT 1894:38, s 382).
25. Uppgiften hämtad från Nordström L., Härnösand. Den norrländska diktningens
huvudstad (Veckojournalen 1935:26). Se även J. Bromé a a, s 15.
26. I oktober - november
"Jag vill gärna tro,
äro gängse bland vår
farbror, en bland de
(s 15).

- december - numret av Nord-Sverige 1895 skriver Högberg:
att minst ett halft tusental af de små historier, som
allmänhet, härstamma från gubben Erikson, min fars
originellaste gycklare, som trampat norrländsk jord"

27. Högberg O., Erke Hällström och fader Bill (VA 1906:16). L. Bygdén intygar i
Hernösands stifts herdaminne om prosten Bill: "Prosten Bill hade gladt hu
mör, var fryntlig och skämtsam" (IV:99).
28. OHS vol. 32.
29. Om lokalpressen se L. Nordström, a a.
30. Bromé J., a a, s 25. Se även Haglund S., a a.
31. Koncept med titeln Gengångarens silverskatt. Huset Knallefar & Son & Sonson,
skrivet i april 1919 (OHS vol. 8).
32. ib. Jfr även med Ch. Mittendorf, Olof Högberg (SDS 27.9.1955).
33. Högberg O., Grått af gråa skepnader... (SP 27.10.1900).
34. Högbergs muntliga berättarförmåga vitsordas ofta. K.V. Lånström skriver i
Den stora vredens författare 75 år (Norrland i ord och bild 1930, s 584):
"Träffar man honom i Sigtuna rosengård en dag, då han har sin glädje i att
berätta, vet man dock inte hur tiden flyger i väg. Sällan råkas en man,
som så kan slå upp dörrarna till hävdernas skattkammare och som gör det me
ra gärna eller med en sådan fond av humor, som vad jubilaren förmår." Sven
Stolpe förmedlar i a a följande minnesbild av den berättande Högberg: "Dä
han berättade sina drömmar, kunde man tveka om huruvida man lyssnade till
en intelligent,fablande norrländsk pojke eller till en österländsk sagobe
rättare. Da reste sig den vita hårvalken mot taket, då lyste den intelligenta
och goda blicken, då rörde sig den seniga handen i uttrycksfulla och maje
stätiska gester. Vid de mest dramatiska momenten reste han sig och stod
framför sina åhörare med eld i själen och lava i strupen " (s 94),Högberg
som god historieberättare intygas även av Maria Rieck-Müller i "Den stora
vredens" författare 70 år (Idun 1925, s 1021) samt A. Thelander.
35. Högberg 0., En märklig befrielse. En modern utdrifning av orena andar. Bå
de sprit-och morfinlasten "uttorkad" på 14 dagar (Norrsken, julnr 1906)
samt Sköljarblod (i Boltziusocli andra gubbar, s 162 ff). Även Högbergs
båda bröder, Jonas Otto och Jakob, blev intresserade kommunalpolitiker.
36. Nilsson A., a a.
37. Se Idun-biografin.
38. Carl Johan Blomberg var dialektforskare, etymolog och jämförande språk
forskare. Ar 1877 publicerade han den första i Sverige gjorda fonetiska un
dersökningen av en svensk dialekt, nämligen Ångermaniändska bidrag till de
svenska allmogemålens ljudlära. Blomberg erhöll även vid två tillfällen
Svenska Akademins "understöd och uppmuntran för förtjänster om modersmå
let" (se Svenskt biogr.lexikon V, s 27). Möjligen har också adjunkten
Billmark, som Högberg själv uppger i Idun-biografin, haft betydelse för
hans språkpuristiska intresse.
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39. Högbergs lärare i historia var lektor Wilhelm Mauritz Carlgren, en fram
stående pedagog. Svenskt biogr.lexikon meddelar om honom bl.a.;" Hans fängslan
de belysning av rätt och orätt, av stort och smått i historien under stän
dig hänvisning till de mäktiga, dolda krafter, som han trodde på och sök
te lära sina elever att se bakom företeelserna i folkens och människornas
liv gjorde hans undervisning verkligt karaktärsdanande" (VII, s 454 £).
Att Carlgren också hade lokalpatriotiska sympatier styrks av hans dikt
Norrland (1882), som tycks ha utgjort en inspiration för Högberg vid ar
betet på Den stora vreden.
40. Härnösands läroverks handl.(H LA E V a: 7).
41. Härnösands läroverks handl.,
tarläroverk 1875-1876, s 4.

Redogörelse för Hernösands högre Elemen

42. Härnösands läroverks utlåningsjournal (H LA III:bb 2). Förutom Starbäck
inskränker sig de skönlitterära lånen ur läroverksbiblioteket till Durietz'
Poetisk Blomstersamling, Shakespeares verk (1-7) samt Tusen och en natt
CI—III). Genom skolans läroplan har Högberg emellertid också lärt känna
det "Stiernhjelmska och Dalinska tidehvarfvet", Tegnérs och Runebergs dikt
ning. Då Högberg, som skall visas i kapitlet om Den stora vredens stil,
troligen influerats av Runeberg, skall här anföras vad som lasts av denne
författare. Det var utantilläsning av 5 sånger ur Fänrik Ståls sägner samt
Elgskyttarne, Det inre Finlands natur och folk, Hanna, Nadeschda, Julquellen, Kung Fjalar, Grafven i Perho, några mindre poem samt Runebergs "levvernesteckning och karakteristik" (se Redogörelse, s 3 f).
43. Termen nynordism, brukad av forskare som exempelvis Sverker Ek och Jöran
Mjöberg används för den strömning främst på 1870-talet, som strävade efter
att väcka den fornnordiska epoken till nytt liv.
44. Bolin B., A.IL Bååth, s 56.
45. Se härom A. Blanck, Den nordiska renässansen i 1700-talets litteratur.
46. "Upptäckten att man på ömse håll (dvs i Sverige och Norge-Danmark) hade sam
ma politiska ideal, nationalitetens hävdande gentemot omvärlden och medborgarrättigheternas gentemot regeringsmakten är studentskandinavismens grund
val, "skriver Å. Holmberg i Skandinavismen i Sverige vid 1800-talets mitt,
s 67.
47. Ek S., Viktor Rydbergs lyriska diktning. Från Korsaren till Träsnittet i
psalmboken (Viktor Rydberg 1828-1928. Minnesskrift utg. av Göteborgs hög
skolas studentkår 1928), s 97.
48. Svanberg V., Viktor Rydbergs lyriska genombrott I (Samlaren 1937:1), s 83 f •
49. ib. s 84.
50. Sjöstrand W., Pedagogikens historia 111:2, s 205.
51. Referat efter J. Mjöberg, Drömmen om sagatiden II, s 7-55.
52. Bolin B., a a, s 12.
53. Eklund T., Förbundet Runas protokoll (Samlaren 1925, s 134 ff).
54. Uppropet publicerades bl a i AB 152, NDA 153, GHT 153.
55. Hoppe O., Landsmålsföreningarna i Uppsala 1872-1881 (Nyare bidrag till
kännedomen om de svenska landsmålen och svenskt folklif i Tidskrift utg.
på uppdrag af landsmålsföreningarna i Uppsala, Helsingfors och Lund.
Andra bandet),s 6.
56. ib.,s 5. År 1886 uppgick denna i en för Uppsala studentkår gemensam lands
målsförening. Norrlänningarna anknöt till en tradition från 1700-talet. I
Medelpado-jämtländska nationen fattades nämligen år 1739 ett beslut om att
studenterna på sina ferier skulle i sin hemort göra sig underkunniga om
"ortens geografiska, historiska, oeconomiska omständigheter" samt om "invånarenas besynnerl. seder, ord och ordasätt". Uppgiften har hämtats ur M.
Andrée, Norrlands nation. Hundra år ur en studentnations liv, s 137.
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57. Exakt under vilken tid Högberg varit medlem kan ej sägas, då protokoll sak
nas för denna tidiga period i landsmålsföreningens verksamhet. Med säker
het har han varit medlem vårterminen 1882, då han å föreningens vägnar upp
rättat en inventarieförteckning över föreningens litteratur (Diverse handl.
rörande Norrlands nation, U UB U 1699).
58. Hoppe 0., a a s 10,
59. Den stora vreden. Några upplysningar från dess författare (DN 20.11.1905);
se även Idun-biografin.
60. Bergman J., Hågkomster, s 133. Ett utslag av Norrlands nations lokalpatrio
tism och hembygdsidealitet kan den av norrlänningen Gustaf Sundström, kal
lad Dans-Luther, och andra norrlänningar år 1880 bildade dansföreningen sä
gas vara. Avsikten med föreningen var att rädda folkdanser, folkmelodier
och folkmål undan glömskan, varför också saraarbete med landsmålsföreningen
upprättades. Se J. Vising, Minnesbilder, s 50.
61. Böök Fr., Artur Hazelius, s 56.
62. Björck S., Heidenstam och sekelskiftets Sverige, s 44.
63. Nyare bidrag till kännedomen om de svenska landsmålen och svenskt folklif,
s 13.
64. Lundevall K.-E., Från åttital till nittital, ss 57 och 73 f .
65. Liden A., Den norska strömningen i svensk litteratur under 1800-talet .
66. Ekelund E., Ola Hansons ungdomsdiktning, s 24 .
67. Se C.W. von Sydow, Sveriges och Finlands svenska folksägner samt Om folk
sagorna (Nordisk kultur IX, ss 193 resp 211 f).
68. Björck S., a a, s 42 f.
69. ib. s 53 .
70. ib. s 47.
71. ib. s 173 .
72. Se Langbehn J. (pseud. von einem Deutschen), a a, t ex ss 65, 122, 183.
73. Rossholm M., Sagan i nordisk sekelskifteskonst, s 288 .
74. ib. s 300 .
75. Qvarnström G., a a, ss 35 f,38.
76. Högberg 0., a a, (HP 9.12.1896).
77. Högberg 0., a a, (SP 30.1.1900) .
78. Högberg O., Indalsiidens kyrkoruin (SP 12.8.1899). Se f ö Medelpads runste
nar (SP 11.2.1899), Länets enda riddarborg, Styresholm (SP 16.6.1900), Hvad
Norrland ärft af Finland (SP 11.7.1900), Norrländsk tjärbränning (SP 18.8.1900),
Ett försvunnet jordagods (SP 25.8.1900).
79. Högberg 0., Ur lappens sångvärld (HP 26.2.1898).
80. Högberg 0., Helsing-boken (SP 10.11.1900).
81. Högberg O., Hvar låg paradiset? (SP 19.8.1901). Jfr med Emil Svenséns Olof
Rudbeck och hans Atlantica (Nornan 1902, s 27 ff). Svensén påtalar här bl a
att de skandinaviska gånggrifternas ålder är lika hög som de egyptiska pyra
midernas samt att utländska forskare velat förlägga hela den ariska rasens
ursprungsland till Skandinaviens och Östersjöns sydligaste stränder. Det
ser ut, skriver Svensén, som om Olof Rudbecks "jättedröm skulle blifva san
ning i vida större utsträckning än någon på länge det anat" (s 29).
82. Enligt uppgift av G. Hasselberg i Norrlands Atlantica (DN 23.9.1955).
83. Obetitlat koncept (OHS vol. 9).
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84. Kung Sverres genomtåg till Norges eröfring, förmodligen från sekelskiftet
(OHS vol. 9). I sammanhanget kan noteras med vilken skepsis Högberg såg på
den litterära kartläggningen av Norrland. Han vänder sig mot sörlänningens
förmenta storstadsfasoner, påflugenhet och överlägsenhet. Med ironi talar
han om dessa "diktarjäntor och skaldegossar, som ströfva omkring efter mo
tiv, utstyrda i kulörta band, knäbyxor, kortkjolar, rödtränsade lif och schä
ferhatt med näsan i vädret och alpstaf i hand. Man ser en gammal bonde i ved
lidret och hux-flux dit. Sannerligen om jag vore den lapp eller bonde, som
blefve påflugen på detta sätt, så blefve det aldrig ett dugg, inte ett smack,
sutte jag också inne med hela världens sagoskatt" (Från västgränsens och
Lappmarkens minnesvärld, skrivet 1906, OHS vol. 9).
85. Ett föredrag, som även tycks vara ett förarbete till Den stora vreden (OHS
vol. 9).
86. Högberg 0., Kvinnornas land (HP 5.3.1898).
87. Det i not 85 nämnda föredraget och förarbetet till Den stora vreden.
I De underjordiska älfvarna och deras sagomyst. -En hemlighetsfull lands
plåga, som röjer ursprung från Jordens innandöme (QHS vol 13) återkommer
liknande synpunkter. Högberg ställer frågan om någon känner till Rendsélälven. "Knappast en på 10.0001 och dock är den en av naturens största märk
värdigheter. Men grottan vid Capri har man reda på och Yellowstone Park
och Islands heta springkällor." Men "den övra nordens underting äro under
kastade det både löjliga och tragiska ödet att först långt och länge ut
skrattas som dumt uppspinn, innan de sent omsider få lov att vara sanning.
Ett ståtligt exempel ha vi haft i midnattssolen. Var icke denna märkvärdig
het, som nu lockar all världens turister, ett skrattlöje för både lekte och
lärde redan inom den svenska södern, ända tills en kung med sina hovmän
fick bevittna undret med egna ögon. Detta var Carl XI på hans resa upp mot
Torneå". Jämför med Den stora vreden 1:110. Uppgifterna om Rendsél—älven
kan Högberg möjligen ha hämtat ur Jordens historia, som finns bland hans
efterlämnade böcker. Bland de karstfenomen, som nämns här, återfinns just
denna älv (s 388).
88. Högberg 0., Stenmänniskan i Uberget (SP 24.1.1899).
89. Sign. Angermanus a a (HP 15.7.1895).
90. Högberg O., Min hembygd I (VA 23.6.1907).
91. Salvén A., Boken om Högsjö.
92. Högberg O. - Rieck - Müller M., Medelpad och Angermanland, s 6.Jfr med föl
jande ur Under "Jesu bröders" spria:"Ingen mindes längre de gömda fädernas
vedermödor under hans katolska majestät av Castilien, ty ett folk utan liv
i sin egen historia vandrar fram genom tiderna med sina dyrbaraste skatter
i bottenslarvig säck å ryggen" (1:36).
93. Maj-numret 1895.
94. von Zweigbergk O., Verdandi 1882-1892, s 4 f.
95. ib. s 3 ff.
96. Koncept betitlat Den indiske filosofen, möjligen ett förarbete
till Högbergs skildring av sin studenttid i M. Andrée, a a (OHS vol. 13).
97. Högbom A., a a, s 54.
98. "Man skulle kanske rent av kunna säga att Stuart Mills On liberty var Verdandis bekännelseskrift," skriver J. Petterson i Ett bidrag till verdandismens karakteristik (Hartman-Egnell, a a) s 50. A. Hj. Uggla betecknar
samma bok som "den radikala ungdomens 'bibel"' (a a, s 198).
99. G. Löwendahl skriver i Vapensmedens Viktor Rydberg följande om Rydberg som
religionsforskare: "I själva verket har åtminstone indirekt han betytt mer
för åttitalets trosdebatt än någon annan, vare sig inom eller utom landet.
Det var Rydberg som på allvar introducerade den liberala teologien hos oss
och slog den avgörande bräschen i ortodoxiens kinesiska mur" (s 214).

231

100. A. Högbom påpekar i a a, s 67, att nationen och nationsföreningarnas betydel
se var särskilt stor för norrlänningarna på grund av det stora avståndet till
hembygden.
101. I Den indiske filosofen (OHS vol. 13), skriver Högberg om tre studenter,
"som ofta träffades pä Bäfverns gränd no. 3 (dvs Högbergs adress året 18811882)". "De voro afgjorda kosmopoliter alla tre. Den ene en lika brandröd
republikan och gåpåare drogs av sina sympatier och drefs af sitt slutliga
öde öfver världshafvet till den stora republiken och har till synes stupat
för en mordkula från en grupp alltför frie medborgare. Den andre, en fin
lagd, smidig, drömmande natur började tidigt svärma för det gamla Hindustans
högre odling /-/. Den tredje vet ännu ej rätt för hvilken världsdel han pas
sar bäst." Den först nämnde är Flemström, som 1886 emigrerade till USA och
dog där. Den andre är Karl Erik Hammargren, i kamratkretsen kallad Den in
diske filosofen på grund av hans intresse för indiskt tanke- och känsloliv.
Han emigrerade 1893 till Indien, där han var verksam bland landets fattiga.
Den tredje är uppenbart Högberg själv. Jakob Albert Hammargren blev kyrko
herde i Sättna, strax utanför Sundsvall. Under sin tid vid SP uppehöll Hög
berg kontakt med honom, något som framgår av dagböckerna 1902-1903.
102. Högbom A.»a a, s 75. Uppgifterna bekräftas av de lån, som K.E. Hammar
gren gjort ur Norrlands nations bibliotek. Det är en lång rad böcker av re
ligiöst och filosofiskt innehåll. Några exempel är Mills Grundsätze der
Philosophischen Ökonomie (17.3.1880); Nyblaeus' Den filosofiska forskningen
i Sverige (29.10. s å); Kants Die Religion innerhalb der Grenzen der blos
sen Vernunft (26.2.1881); Grubbes Praktiska filosofins historia (10.9. s å);
Rydbergs Bibelns lära om Kristus samt Om de yttersta tingen (4.2. s å) (Ut
låningsjournal för Norrlands nations bibliotek U UB U 1693 a).
103. Föreningens ändamål formuleras på följande sätt i protokollet av den 4.11.1881:
det är "a) att hos sina medlemmar odla och utveckla förmågan af muntlig fram
ställning och genom de för detta ändamål anstälda öfvningarna befordra ett
för vidgandet af medlemmarnas idékrets och för deras bildning i allmänhet väl
görande utbyte af åsigter och tankar; samt b) att på sätt som med detta fö
reningens hufvudsyfte öfverensstämmer.bidraga att gifva lyftning åt natio
nens gillen".I ett protokoll, den 11.11.1881, vill Högberg ha tiden för de
olika inläggen begränsad, dels för att ej "trötta föreningen" dels för att
tvinga "opponenter och respondent" att "bemöda sig om ett koncist fram
ställningssätt, hvilket i sin ordning förutsatte en skärpt uppmärksamhet på
sig sjelf och ett redigare tänkande" (Norrlands nations förenings för talöfningar protokoll, U UB U 1699 e).
104. ib.
105. Norrlands nations förenings för talöfningar protokoll 1876-1881 (U 1699 d)
samt 1881-1887 (U 1699 e). Av ett protokoll för den 14.3.1885 framgår, att
Högberg ej redovisat föreningens kassa för vårterminen 1884. Ännu den 3.10
samma år har han underlåtit att göra detta, varför föreningens nye ordfö
rande (dvs A. Aström) anmodats att av honom söka "utbekomma de föreningen
tillhöriga medel som denne ännu innehade". Fjorton dagar senare har Hög
berg presenterat en skuldförbindelse på summan (protokoll den 17.10.1885).
106. Talföreningens ämnesval synes styrka A. Högboms uppgift: "Konsten och skön
litteraturen föllo åter mera utom norrlänningarnas intressesfär" (a a, s 63).
107. I protokollet heter det, att diskussionen övergick till "ett obegripligt
utredande af begreppen 'öfverenskommelse, afsigt, handling samt deras
straffbarhet m.m.' Som belystes av Herr Sundström med en rätt intressant
novellstump från Ryssland, hvilken ej tycktes vinna anklang hos herr Petrus
Klockhoff, ordförandes (dvs Per Lärka) trogne vapendragare för tillfället.
Herr Sundström upplyste vidare för att belysa den omtvistade frågan, att
han väl velat höja en pistol mot kronprinsen men ej ämnat skjuta honom. Vo
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re han då straffvärd? Som emellertid detta vågade yttrande framkallat ogillande och rädsla bland de lojala medlemmarna i föreningen, öfvergick man
och afslutade ventilerandet med fastställande af följande sats såsom svar
å frågan i frågatMan hade, utan att behöfva straffas, rätt att hota herr
Petrus Klockhoff med mord såvida man ej'satte mördandet i verket!1"
108. Protokoll den 5.3.1879 .
109. Protokoll den 25.10.1880.
110. Bilaga B till protokoll den 12.10.1881. Ämnet diskuterades vidare den 28.10.
1881 .

111. Kihlberg påpekar i sin bok Karl Staaff I, att 80-talsradikalerna i Uppsala
stundom med en missvisande term kallades "nihilister" (s 59).
112. Frågeställningen var: I hvilken ordning böra de med afseende på sin större
eller mindre förderflighet sinsemellan klassificeras - studentiifvets osun
da former?
a) Den första, i hvilken studenten för allmänt menskliga intressen, spekula
tioner och ideella svärmerier glömmer sina examensstudier och sin skyldig
het att skaffa sig en samhällsställning.
b) Den andra, i hvilken studenten föredrar ett vegeterande dagdrifveri och mer
eller mindre demoraliserande nöjen för enbart arbete.
c) Den tredje, i hvilken studenten så exclusift kastar sig på examensarbe
te, att han försummar sitt inre lif och krymper ihop till en dverg i and
ligt afseende.
113. Protokoll den 23.3.1884.
114. Protokoll den 15.4.1888 .
115. Protokoll den 17.2.1883.
116. Högberg tillägger, att han fann "ett sorgligt fattigdomsbevis hos sällskapslifvet i det företräde, som detta gaf snobbiga löjtnanter framför beläste
och intelligente män, studenter och de som varit studenter."
117. Protokoll den 31.3.1883.
118. Protokoll den 28.10.188Z.
119. Dagboksanteckning den 5.12.1880 .
120. Protokoll den 28.10.1888 .
121. Protokoll den 10.5.1882 .
122. Bergman J., a a, s 133.
123. Bergufven (U UB U 1699 b). Participet "parkurerande" syftar uppenbart på Hög
bergs vana att ständigt gå fram och tillbaka.
124. ib.
125. Högberg gjorde Lindbergs bekantskap på institutionen för matematik, där bå
da var anställda som "privatdocenter". O.E. Lindberg kom sedermera att stu
dera semistiska språk och var från 1898 professor i detta ämne vid Göte
borgs Högskola. "Präkten", kallades han, då ett av hans favorituttryck var
"präktigt" (enligt M. Hellberg i Tre Uppsala-gestalter från 1880-talet i
Hågkomster och livsintryck 17, s 145).
126. År 1881 hade Lindberg gått till angrepp mot den ortodoxa teologin i en li
ten skrift, betitlad Reflexioner öfver djäfvulsdogmen. Hans intresse för
religiösa frågor berörs av Högberg i hans artikel också på ett skämtsamt
sätt. Vid ett tillfälle utbad sig Högberg att få förhöra sin vän i "trons
artiklar". Med den första gick det "alldeles bra men sedan var målföret gans
ka äventyrligt, ty här och där ville han inlägga tolkningar, modifikationer
och undermeningar, som varken påven, Calvin, Zwinglius, Luther eller någon
annan lärofader, lika litet som något kyrkomöte, antagit, gillat och stad
fästat hade. Men så kommo vi från askan upp i elden, när jag tog fram en
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av mig uppsatt fjärde trosartikel om'hans gruvlighet den store och hög
mäktige fadren Djädervulen.' L.blev då,ganska vreder och vinkade avvärjan
de med bägge händerna".
127. Högberg 0., Bland arbetets hjältar. Professor Emil Lindberg, 65-årig I o II
(VA 3.5.1915). Porträttet stammer väl överens med de uppgifter som M. Hellberg lämnar i a a, s 147. Bl a påpekar han,att socialisterna "betraktade
Lindbergs etiska bildningssträvanden i bästa fall som from barnslighet och
han betraktade å sin sida den nya läran som en förförelse från idealen".
s?
Jfr även med J.L. Saxon, som påtalar Lindbergs intresse för "religiös forsk-*
ning, frihet och tolerans" i En tidningsmans minnen s 75.
128. Referat efter von Zweigbergk 0., a a, s 6 ff.
129. Verdandi. Medlemmar, stadgar, redogörelser m m (U UB U 3008 a). Högberg
blev föreningens förste skattmästare, en syssla som han tydligen skött till
belåtenhet. Revisorerna kunde den 2.3.1883 avge följande yttrande: "Räken
skaperna voro ordentligt förda och utgifterna i öfverensstämmelse med fö
retedda verifikationer och föreningens beslut utom i ett fall, hvarom kas
saförvaltaren lemnar upplysning."
130. Protokoll den 23.10.1882.
131. von Zweigbergk O., a a, s 16 f .
132. O.E. Lindberg utträdde ur Verdandi 1888 i samband med föreningens partita
gande för Hj. Branting detta år, som den 23.4. dömts till böter p.g.a.
"gudsförnekelse". Av ett protokoll för den 18.5.1888 (U 3008 b) framgår
att Högberg fortfarande vid denna tid fanns med bland medlemmarna. En dis
kussion uppstod om rektors krav att få en förteckning över Verdandis med
lemmar med anledning av agerandet i Branting-frågan "hvarunder yttrade sig
bl.a. Högberg".
133. Verdandis protokoll (U 3008 a och b).
134. I protokollen noteras diskussionsinledarens namn och åsikter samt namnen på
debattdeltagarna. Själva diskussionen refereras utan att de olika talarnas
inlägg anges.
135. Jämför med Mauritz Hellbergs uppgift i Karlstads Tidning 1905, ur vilken man
möjligen kan utläsa en viss ovilja hos Högberg mot att yttra sig i samtal
och diskussioner. Hellberg skriver: "... och han deltog sällan som andra
människor i ett samtal." Samma vittnesbörd lämnar Fr. Hellberg, som från
uppsalatiden minns Högberg som "tillbakadragen och ofta rätt fåordig. Men
när han yttrade sig, hade han allas öra, vare sig det gällde att berätta
en historia eller att fälla ett omdöme" (a a). Dessa minnesbilder motsägs
dock i viss mån av intrycken av en ivrigt debatterande Högberg, som proto
kollen för Norrlands nations talförening ger.
136. Verdandis protokoll den 24.11.1882 (U 3001 a).
137. Verdandis protokoll

10.10.1884 (U 300Ì a).

138. Ytterligare dokumentation för denna verdandisternas synpunkt ger ett proto
koll från den 21.2.1888 (U 3001 b) med Mauritz Hellberg san inledare. Det
fastslås, att "hvarje bidrag till folkupplysningen vore ett bidrag till
klasskillnadens utjämnande".
139. G. Hasselberg uppger felaktigt i Den stora vreden och 1800-talets litterära
strömningar, att Högberg var Arbetarinstitutets grundare (i ÅngermanlandMedelpad, 1933, s 31).
140. Redogörelse för Upsala Arbetareinstituts värksamhet under tioårsperioden
1883-1892 samt under 1893 (U UB U 3600). Staaff och Ljungstedt undervisade
i svenska språket, Högbestg i "räknekonst"; övriga lärare var docent David
son i nationalekonomi, Gustaf Sundbärg i svensägüiistoria samt O.E. Lindberg
i "jordbeskrifning". I en^tis i Fyris den 2r37I883 meddelas: "Upsala ar
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betareinstitut började i går sin verksamhet utan brask och buller, men där
för icke mindre löftesrik. Ett fyrtiotal arbetare hade infunnit sig och åhörde med intresse den första föreläsningen." Redan den 5.3. kan man i sam
ma tidning meddela, att "öfver 50 personer" på lördagen och "omkring 75" på
söndagen bevistat föreläsningarna. Den 12.3 hade Arbetarinstitutet inte mind
re än 130 besökare och på hösten detta år redovisar man en rad penningbidrag,
som av enskilda personer lämnats för att stödja verksamheten (notiser i Fyris
10.9. och 19.9.1883).
141. Den eviga freden, almän afväpning och internationella skiljedomstolar
(U 3001 a).
142. Tingsten H., Den svenska socialdemokratins idéutveckling,II:337. Antalet
godtemplare var år 1880 omkring 1 600, 1884 nära 48 000, år 1887 60 000 samt
år 1900 95 000 (uppgifterna hämtade ur H. Tingsten, a a 11:338).
143. Om nykterhetsrörelsen och goodtemplarismen (Verdandis protokoll U 3001 a).
144. Protokoll i H LA.Högberg översatte år 1881 från engelskan Simon Green och
hans grannar, vars tendens är att understryka nykterhetens betydelse. Ar
188$ valdes han till ombud för Angermanlands distriktsloge. Han bör även
ha sammanträffat med Edv. Vawrinsky, som detta år gästade Härnösand i sam
band med årsmötet (enl. annons i HP 1888:54).
145. Brev till logen Mikael Franzén den 16.1.1884 (CHS vol. 32).
146. Tingsten H., a a, II;338.
147. Högberg har uppenbart visat eller sänt in sitt koncept till redaktionen
för Fyris. Det anmäls nämligen i denna tidning den 21.12.1883, att Högbergs
genmäle "inom kort" kommer att publiceras i DN. I det ovan nämnda brevet
till logen Mikael Franzén uppger Högberg vidare, att artikeln skulle ges
ut som särtryck om 4 000 exemplar. Artikeln har dock ej stått att finna i
DN (kontroll har gjorts av numren mellan 21.12.1883 och 20.4.1884) lika li
te som något särtryck påträffats på KB eller U UB. Då inlägget bl a är ett
skarpt angrepp mot L.O. Smith personligen är det troligt, att denne skulle
ha kommit med ett motinlägg. Inte heller något sådant finns. Snith nämner
ej Högbergs eventuella artikel i sina Memoarer. Det är därför sannolikt, att
tidningen refuserat genmälet.
148. Uppgifterna hämtade ur H. Tingsten, a a, 11:373.
149. Enligt notiser i Fyris den 17.9 och 5.11.1883. Av ett referat i samma tid
ning av ett anförande, som Anton Nyström hållit på Arbetarringens sammanträ
de i Uppsala, framgår att också denne ställt sig positiv till denna form av
sammanslutning (notis i Fyris den 24.10.1883).
150. Jämför med J.S. Mill, a a (sv. övers. 1945), där han kritiserar att Comte
söker "upprätta ett statligt tvång över individen, som överträffar allt som
uttänkts av de antika filosofer, vilka gått längst i att tillerkänna staten
disciplinär myndighet över medborgarna" (s 21 f).
151. Protokoll den 29.11.1886 (U 3001 b)
152. Jämför med L. Kihlberg, a a, s 78.
153. Protokoll den 1.11.1882 (U 3001 a)
154. Schmandt, J.H., a a, s 342.
155.- ib. s 343.
156. Inte heller Högbergs boklån ur Norrlands nations bibliotek eller Uppsala
Universitetsbibliotek ger någon upplysning om att Högberg läst de på 1880talet aktuella filosofiska skrifterna. Han har endast gjort ett boklån från
universitetsbiblioteket under sin tid i Uppsala, nämligen den 23.9.1889,
då han lånar Starbäcks Berättelser ur Svenska historien 7-8 (U UB G 9).
Man kan dock utgå ifrån att de för detta årtiondes studentgeneration ak
tuella böckerna varit honom bekanta i varje fall genom diskussion och samtal.
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157. Lindberger ö., Prometeus-tanken hos Viktor Rydberg, s 42.
158. S.E. Stybe påpekar i sin Idéhistoria (sv. övers. 1945) skillnaden mellan
Comte och J.S. Mill. Medan den förre grundar sitt positivistiska synsätt
på historiska skäl, söker sig Mill till en logisk och psykologisk motivering
(s 298).
159. Mill J.S., a a, s 78.
160. ib. s 17.
161. Sjöstrand, W., Frihet och jämlikhet. Två grundbegrepp inom 60-talets svens
ka pedagogik, s 79 f.
162. Mill J.S., a a, s 48 f.
163. Mill J.S., a a, s 125.
164. Leander S., Under arbetareinstitutets tak, s 57. Det kan noteras, att den
radikala kretsen kring Karl Staaff betraktade Nyström "som ett efterföljansvärt exempel". 1881 skrev såväl Staaff som Branting in sig i Reformförening
en i Stockholm för att stödja Nyströms kandidatur. Dock reserverade man sig
i viss mån mot dennes utläggningar om den comteska positivismen (uppgifterna
är hämtade ur L. Kihlberg, a a, s 60 f). I den följande presentationen av
Anton Nyströms tankar tas endast sådant stoff upp, som kan tänkas ha haft
influens på Högbergs samhällsuppfattning.
165. År 1879 kom Positivismen, en systematisk framställning af denna lära samt
Brännande frågor. Politiska och sociala granskningar. I början av 1880-ta
let utgavs Samhälliga tidsfrågor (samlade 1888). Skriftserien innehåller
följande: Kapitalet och arbetets problem (1880 ), Arbetarnes deltagande i
vår tids kultur (1880), Den allmänna rösträtten (1880) Arbetareinstitut som
medel för upplysning och sedlighet (1880)y Om läseri och sinnesrubbning (1880),
Särskiljandet af kyrka och stat (1881), Den offentliga kandidaturen (1881),
Om Parlamentarismen (1881), Positivismens politiska nutids-program (1881).
166. a a, s 53.
167. Arbetarnes deltagande i vår tids kultur, s 38.
168. Positivismens politiska nutids-program, s 24.
169. Den allmänna rösträtten, s 26.
170. Positivismens politiska nutids-program, s 23.
171. ib. s 33.
172. Se även A. Nyström, Brott och försoning eller Våldet och rätten i
nationernas lif.
173. Om läseri och sinnesrubbing, s 5.
174. J. Bergman uppger om Konventionella nutidslögner: "Denna bok lästes och
diskuterades mycket i studentkretsar" ( a a, s 113).
175. Nordau M., a a, s 247.
176. ib. s 329.
177. ib. s 331.
178. Löwendahl G., a a, s 324.
179. Om Högbergs verklighetsuppfattning se s 50 f'.
180. De citat av Rydberg, som återges i Nord-Sverige, finns upptagna i bil 2.
181. Uppgiften lämnas i Högbergs artikel Förut och efteråt. Att vakna som en be
römd man (VA 21.11.1905). I OHS (vol. 8) finns vidare en anteckning om att
Högberg läst Grottesången för sin far. Se även företalet till P. Molin,
Nordland, s 4 f.
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182. Lundevall, K.-E., a a, ss 50 o 54.
183. Ahlström, G., Det moderna genombrottet i nordens litteratur, s 247 f.
184. ib., s 290 f.
185. Konceptet är betitlat Sök rätt på Strindberg härnäst (OHS vol. 48) och
gycklar med Selma Lagerlöfs tacKtal i samband med mottagandet av priset.
Högberg skriver: "Vilja de odödlige nästa gång få fram en pristagare /-/
så må de söka rätt på Strindberg. Det är möjligt att han koiraier att finna
sig något mindre ovärdig, något mera kort i sin tacksamhetsbikt. I gengäld
får man kanske höra den af temöte och småskoleklass mindre smakande skild
ringen af hans egen resa till de motsatta, både ljusa och varma rymder, i
hvilkas smältdeglar hans ande lär ha glödgats hvit utan att mista en fjä
der af sin spänstighet." Högberg tycks f ö ha känt en viss rivalitet gente
mot Selma Lagerlöf. I ett brev till Iduns redaktion den 16.8.1907(KB Ep N
1 k) säger han: "Nåja, i allt som allt - det duger att vara 'startad'
från Idun. Kommer man nu också att få någon akademisk utmärkelse, 'som står
i samma proportion till Selmas, som Alles filosofie kandiat till Selmas folk
skollärare - examen', så har jag just ingen anledning att klaga på det van
ligen otacksamma ödet."
186. Så lästes Ibsen av alla litterärt intresserade vid denna tid. T. Fogelqvist Dåpekar i Verdandismen (Hartman-Egnell, a a, s 140) den första
Verdandi-generationens intresse för den aktuella norska litteraturen. "Med
Ibsen och Ibsenproblemen hade man vuxit upp," skriver Fogelqvist.
187. Det kan vara värt att notera om Anton Nyström, att han som "under 70-ta
let kanske allra starkast gripes av den nya tron på naturvetenskaperna /-/
gentemot Spencer energiskt förnekar det biologiska betraktelsesättets supremati"
(Johnson M., En åttitalist. Gustaf af Geijerstam, s 20).
188. Protokoll för Norrlands nations talförening den 13.11.1878.
189. Dagboksanteckning den 28.8.1880. Högberg lånade Darwins Om arternas
uppkomst ur Norrlands nationsbibliotek den 29.5.1880 (U 1693 a). Uppgiften
om professor Clewes anförande är hämtat ur A. Högbom, a a, s 68.
190. Protokoll den 14.3.1883.
191. Högberg lånar den 28.2.1887 Lotzes Mikrokosmos I-III (Utlåningsjournal för
Norrlands nations bibliotek U 1693 b).
192. I Norrlands nations talförening diskuterades den 16.5.1879 följande: För
att den kristliga verldsåskådningen skall kynna ega bestånd måste man för
neka förekomsten af organiskt lif och förnuftiga varelser på andra verldskroppar än jorden. I detta sammanhang har bl a Karl-Erik Hammargren och Hög
berg hävdat möjligheten av organiskt liv på andra planeter, en tes som för
svarades av just Flammarion (Protokoll för Norrlands iiations talförening,
U 1699 d).
193. Nya verIdar under skapelse (OHS antb 14vol. 35). Sannolikt står koncep
tet i samband med det föredrag av Högberg, som annonserades i VA 1894:73.
Rubriken på anförandet skall enligt tidningen ha varit Begreppen om verldarnas uppkomst och det organiska lifvets utvecklingsgångTJfrmed C. flam
marions Bebodda verIdar, s 234: "Naturen visar oss7 när man betraktar de
lefvande varelserna i sin helhet en omärklig öfvergång från skalans lägsta
till hennes högsta punkt, och denna hennes metod är så obetingadt erkänd, att
ett bland naturalhistoriens orubbligaste axiom är det som uttryckt denna
öfvergångs stora lag: Natura non facit saltum." På s 120 i samma bok på
pekar Flammarion, stödjande sig på Laplace, "att verldssystemet ej är nå
got ur, och att det förblir i ständig rörelse ända till tidens fullbor
dan". Viktor Rydberg konstaterar efter Leibniz: "I naturen finnes en
dast utveckling men hvarken skapelse eller tillintetgörelse" (Materia
lism och idealism. Filosofiska föreläsningar I, s 294).
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194. Reding Y. J:son, Ännu några Högbergiana(ST 12.7.1945).
195. Jfr med O.Högbei^Baggbölingår 197 ff.
196. Lindström H., a a, ss 217, 218, 225.
197. OHS vol. 8. Det talas på. konceptet om "vårt slutande århundrade".
198. Fortsättningsvis heter det: "Men hvad vi än importera från detta håll i
fråga om den moderna trolldomens lärar, så låtom oss icke glömma bort ett
ord i sinom tid: Det vore ingnenting mindre än lämpligt , att Norrland
skulle 'exportera hypnotismens underbara fakta till Paris till utbyte mot
de beundrade rapporter vi få derifrån /-/ . Ty finnes det något land i värl
den där den underbara personliga makten af uråldriga tider varit drifven till
erkändt större talang än annorstädes, så lär det landet ligga i närheten
af oss, finnarnes och lapparnes närmaste grannar. Hvad var i själfva verket
charlatanen Cagliostro mot Angermanlands Spå-Her-Ola och Medelpadsfinnen
Bredsjö-Ante." Jfr Den stora vreden 11:336.
199. Se t ex Några underting på jägarstråt (NIT 51-52 1894), Andre äter fjärrskådad (SP 7.12.1899), Grått af gråa skepnader (SP 27.10.1900), Andres testa
mente till sitt folk (SP 11.7T1903), Hvar och när? (SP 18.7.1903).
200. Den 19.6.1903 noteras denna uppfattning i dagboken.
201. Den 11.11.1903 heter det i Privatkrönikan: "Jag menade, att man kan föreskrifva en person ett visst beteende vid inträdet (dvs i ett rum, där man
själv befinner sig). Trodde mig hafva påverkat redaktören till förändradt
uppträdande, så att han bad om ursäkt för ett misstag, hvilket han aldrig
gjort förut." Jämför med Ett olycksdigert journalistminne (SP:s julnr 1906)
samt vännen Carl Erik Hammarbergs uppgift i Alle Högberg och årmarna (ST
26.9.1925, sign. Homo).
202. Sjöberg G., a a, s 72.
203. Hülphers W., Spridda minnen av Olof Högberg (VLT 29.6.1938).
204. Brome J., a a, s 54.
205. I Gå till vänster (koncept skrivet den 4.10.1913), refereras en märklig
självupplevd händelse och Högberg tillägger avslutningsvis: "Naturligtvis
är vårt högt upplysta tidehvarf genast till hands med de dissonanta svaren
ur sin tvärsäkra okunnighet: 'Det var undermedvetandet!' 'Det var natur
ligtvis en hallucination!' 'Det var kanske skyddsanden!'/-/ För mig, en fri
tänkare åt både höger och vänster, var det helt enkelt en röst som ledde
mig till rätta, men min okunnighet om dess art kan jag icke maskera med
någon hypothes, något slagord" (OHS vol. 13). Synpunkten föregrips i En
dödauppväckare (HP 2.3.1905). Författaren motiverar här sitt intresse
för trollkarlar, "folkets vise 'medicinmän'", med sitt fritänkeri "mot
själfva vetenskapen eller kanske snarare de vetenskapliga kåsörernas tvär
säkra besittning af all sanning". I ett annat sammanhang berättar Högberg
om en dröm som besannas. Han tillägger: "Dock, hvem kan gå till strids mot
en sådan tankebyggnad, där grundstenen är ett om och spetsen en symbol. Den
är långtifrån matematiskt byggd men har ändå något som tilltalar känslan,
åtminstone min" (OHS, lös lapp vol. 48). I Från Norrlands sista halvsekel,
för att ytterligare lämna ett exempel, betonar Högberg ånyo det förkastliga i lättvindiga förklaringar till ockulta företeelser: "Ahnej, man rymmer
ej tillvarons gåtor i den lilla ask, där en sömmerska förvarar sina små sygrejor" (Utbölingar 1:65).
206. I Om spiritistiska fenomen och spiritism konstaterar Rydberg: "Den exakta
vetenskapens män glömma alltför ofta, att det är lika vidskepligt och ovetenskapligt att förneka utan grund som att antaga något utan grund" (s 34).
Apropå psykografen säger han: "Den rätta ståndpunkten är tvivlets, som un
dersöker, och sanningskärleken, som erkänner tillvaron även av det, för vil
ket en naturlig förklaring icke genast Ligger till hands" (s 36). Citaten
hämtade ur Skrifter av Viktor Rydberg. Kultur och politik, utg. av I. Wizelius, 1946.
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207. OHS vol. 9. Troligen står anförandet i samband med ett föredrag, som Hög
berg höll 1895 enligt VA 1895:273. Föredraget var enligt annonsen betitlat Människosjälens återspegling genom dess tankar, känslor och minnen och
avhandlade främst det psykografiska fenomenet. Detta överensstämmer med in
nehållet i ovan nämnda orubricerade koncept.
208. Jfr med en dagboksanteckning från den 2.2.1903. Högberg omtalar hur han
diskuterat psykografen med en vän och tillägger: "Han tycktes tro, att psykografen och andra därmed jämförbara apparater sade för folk hvad de viss
te. Jag tillade: Likaså hvad de vetat och blott omedelbart erfarit".
209. Indirekt framgår av ett brev, att Högberg ansett "människan vara en mikro
kosmos af makrokosmos eller som Ni (dvs Högberg) säger, eger samband med
hela verldsutvecklingen /-/", en synpunkt som stämmer med tankegången i
citatet ovan (brev till Högberg den 21.2.1906, OHS vol. 32).
210. Jfr med sista citatet ur Rydbergs skrifter, som avtryckts i Nord-Sverige,
se bil 2. Mäster Gudmunds tankar må även anföras i sammanhanget. Inför den
gamla runstenen känner han "något af helig vördnad, emedan han tänkte på
aposteln Paulus' lära, att de bortgångna släktena bilda med de nu levande
och med de kommande en enda andlig lekamen, som skall växa till en full
komlig man i Jesus Kristus" (a a, VII, s 48).
211. Obetitlat föredrag, troligen från 1890-talet. (OHS antb 55, vol. 28). Hos
Herbert Spencer möter likaså i Inledning till samhällsläran en organisk
samhällsuppfattning, då han skriver: "/-/ delarnas ömsesidiga beroende är
en lika väsentlig bestämning för samhällsorganisationens som för den in
dividuella organisationens början och utveckling" (s 120). Hos Spencer sak
nas emellertid det kristna förtecknet, varför Viktor Rydberg torde vara
Högbergs främsta inspirationskälla.
212. Högberg 0., a a, 11:213.
213. Brev till Erik Thyselius (KB Ep T 11 a)•
214. OHS vol. 24.
215. Nordisk Revy 1895 s 407-415216. Patronerna Skalin och Fälldin i Från Norrlands sista halvsekel är formade
utifrån detta mönster av halvbondeherrar.
217. Nordisk Revy 1895, s 489-502.
218. Jfr med patron Törnqvist i Från Norrlands sista halvsekel.
219. Se ovan s 22.
220. Härmed åsyftas skenbara nyodlingar.
221. Också i andra sammanhang har Högberg uttalat sin sympati för Treffenberg,
landshövding i Västernorrlands län 1873-1880. Så försvarar han t ex i
Från Norrlands sista halvsekel Treffenbergs mycket omdiskuterade uppträdande i samband med Sundsvallsstrejken. Se härom s 104 f.
I
kon
cept med titeln Gamle Cyrry, nykterismen och socialismen (OHS vol. 9) be
tonar Högberg Treffenbergs odogmatiska religionssyn. Hans beundran för
Treffenberg torde i viss mån vara befogad. G. Ahlström skriver i a a
om den västernorrländske landshövdingen, att han i själva verket var "en
av kung Oscars allra dugligaste tromän, praktisk, företagsam, varmhjärtad
och därtill i bildning långt överlägsen sin rangs genomsnitt". I Boströms
anda angrep han på riddarhuset "representationsreformen för att sedan på
kyrkomötena med oförminskad iver förarga prästerskapet genom sin på samma
lärofader stödda katekesfientlighet och frisinnade kristendomsuppfattning"
(s 265).
222. Nordisk Revy 1895, s 613-627, med underrubrikerna 1. Före stridens utbrott,
2. "Socialismen" upptäckt och bekämpad.
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223.1 ett brev till Erik Thyselius den 31.7.1895 lämnar Högberg upplysning
om vilka autentiska platser och personer, som stått modell. Kommunen A är
Gudmundrå, Mäster Johannes = rektor Johan Nydahl; Kejsaren på ön = dispo
nenten Nils Åkerblom; Resident Fagerheim på Fyrkomsfors = disponent Lager
hjelm på Kramfors bruk; Resident Fyrk = konsul P. Burckhardt, Kramfors;
pastors-aspiranten = kyrkoherde E. Nordling.
224.H. Tingsten påtalar begreppsförvirringen kring ordet "socialist" vid denna
tidpunkt. "Med begreppets begagnande i skilda bemärkelser följde, att man
utifrån samma uppfattning kunde tala om socialism både i förklenande och
erkännande mening; att en person sade sig vara socialist eller tvärtom häf
tigt angrep socialismen innebar därför i och för sig intet klart besked
om hans åskådning" (a a, 11:61 f).
Johan Nydahl som satt i Andra kammaren 1884-1894 var från början "moderat
liberal". Då han ej följde Liberala samlingspartiets utveckling åt "vänster"
räknades han sedermera till högern (NF 20, s 194).
225.En anledning härtill har varit tidsbrist. Högberg skriver till Thyselius
den 12.11.1895: "Själf har jag också ett julnummer som skall ut (dvs NordSverige) och en hop föreläsningar just i dessa dagar. Allt sammanlagdt tor
de göra det svårt för mig att få IV i ordning före den 25."
226.Att dessa är förarbeten till artikel IV styrks av ett brev till E. Thyse
lius den 31.7.1895. Av detta framgår att "några skisser" av utrymmesskäl
uteslutits i den tredje artikeln nämligen Den normgifvande handlingen gäl
lande som abnormitet och Intryck från abnormitetens yttersta flygel, sadana de kunde möta på en fotvandring genom sågverksdistriktet vid Sundsvall,
om man har tur att få se dem ute på vägen. Dessa två skulle tillsammans
med Hvad som hotar att bli normalt på vårt kyrkliga område och En blick
bakom närmaste horisont ingå i en fjärde avslutanae artikel.
227.OHS vol. 9.
228.Obetitlat föredrag (OHS vol. 9). Då det i anförandet förekommer en direkt
anspelning på "industriutställningen", som torde avse Stockholmsutställ
ningen 1897, har föredraget skrivits någon gång i samband härmed.
229.På likartat sätt påtalar A. Nyström i Socialismens omöjlighet eller den
s k vetenskapliga socialismens ovetenskaplighet vådorna av ett proletari
at och förordar "handtverkerierna" framför fabrikerna (s 109).
230.0m de senare se H. Tingsten, a a, 2:62.
231.Jfr med A. Nyströms synpunkter. Han skriver: "Kapitalet och arbetet skola
samverka, och man måste komma till klar insigt derom, att båda äro sidoordnade makter i den industriella ekonomien" (Kapitalet och arbetets prob
lem, s 21 f).
232.Brev till E. Thyselius den 26.2.1895. Jfr med Den stora vreden 1:289.
233.Föredrag, betitlat Fosterlandet och pansarbåtsfrågan, från år 1912 (CHS
vol. 12). Se vidare s 1U4 ±.
234.0m Strindberg se U. Boëthius, Strindberg och kvinnofrågan till och med
Giftas I, s 338.
235.Detsamma gäller för notisen i HP 1884:2 om samma föredrag. Protokoll för
logen, där anförandet hölls, finns ej bevarat.
236.Doktorinnan Frida Stéenhoff, Sundsvall, som publicerade en rad böcker och
skrifter i kvinnosaksfrågan, skrev under pseudonymen Harald Gote. I Det
heliga arfet vill hon rättfärdiga den utomäktenskapliga förbindelsen.
237. Dagboksanteckning den 4.12.1902.
238.Manuskriptet, som finns i Högbergs samlingar är ej fullständigt. Det om
fattar endast 5 sidor; den slutliga dateringen är 1907 (OHS vol. 8).
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239. Jfr med Strindbergs synpunkter i Giftas I, där det understryks hur eman
cipationskraven medförde, att kvinnan endast tänkte på egen personlig vin
ning à la Ibsens Nora. Se härom U. Boëthius, a a, s 299 f.
240. SP 26.8.1905 under pseudonymen Antibarbarus II. Artikeln bör vara skriven
av Högberg då det i denna återfinns en mening som starkt påminner om någ
ra rader i Sanningen om hennes heliga arf: "En dam, som skall födas, klä
das, uppassas, promeneras, roas, fjasas och till tack för allt detta åter
börda endast hvad hon naturnödvändigt är tvungen åt naturen 1" Visserli
gen hade vännen C.-E. Hammarberg uppenbart samma synpunkter som Högberg
i frågan, men hans tidningspseudonym var jämte Homo Antibarbarus.
241. Högberg 0., Kvinnornas land (HP 5.3.1898). Man noterar att det var en all
män uppfattning bland den tidens historiker, att kvinnan under hednatiden
haft en betydligt friare ställning i Sverige än i andra länder. Särskilt
som husmor hade hon haft stort inflytande och betraktats med aktning av
männen. Uppgifterna hämtade ur U. Boëthius, a a, s 223.
242. Fröknar!,från sekelskiftet (CHS vol. 8). Ironiskt avslutas artikeln med
en "kolossal framtidssyn, tillhörande året 1955". Högberg ser i andanom
en staty av sig själv. "På sockeln läser min framåtskådande ande i gyl
lene skrift: Tacksamma grefvinnor från slott och koja reste vården åt
friherrinnornas upptäckare och banerförare Olof Högberg." Att Högberg i
arianeipationsrörelsen just sett ett hot mot jämlikheten mellan könen vi
sar likaså den dagbokskommentar, som han gjort till den aktuella arti
keln. Han skriver den 19.11.1903: "Hvad hafva t ex karlarne fått i jämn
bredd med kvinnornas stolta bördstitel fröken? Hade det varit en reform
på billig och rättvis grundval, så skulle väl bondpojkar och lappojkar
nu ha titulerats baroner, nu då bondflickor och lappjäntor äro fröknar."
243. Dagboksanteckning den 1.7.1903.
244. Citatet hämtat ur U Boëthius, a a, s 301.
245. Dagboksanteckning den 5.11.1903.
246. Dessa synpunkter (redovisade i dagboken den 6.7.1903) stammar från C.E.
Hammarbergs artikel Harald Gote och Feminismens moral (SP 4.7.1903).Säker
ligen har Högberg varit av samma uppfattning.
247. Dagboksanteckning den 13.11.1903.
248. Koncept betitlat De namnlösa mödrarna, skrivet i maj 1906 (OHS vol. 8).
249. Se härom U. Boëthius, a a, s 50.
250. Dagboksanteckning den 14.11.1903.
251. Se härom U. Boëthius, a a, s 53.
252. Protokoll den 27.2.1886 (U UB U 3001 b).
253. Att som Janrik Brome (a a, s 51) enkelt konstatera att "kvinnoemancipa
tionen med krav på kvinnlig rösträtt och likställighet med mannen i öv
rigt var honom en styggelse" är alltför lättvindigt.
254. Högberg 0., En märklig befrielse (julnr Norrsken 1906).
255. Nyström A., Positivismens politiska nutids-program, s 24.
256. Svensén E., Spörsmål granskade af Emil Svensên-1,kvinnofrågan, s 66.
257. Ar 1898 tog tsar Nikolaus initiativet till bildandet av en internationell
fredskonferens, som kom till stånd i Haag 1899. Ivrig agitation för
fredssaken bedrevs under decenniet också av Anton Nyström, ordförande i
Fredsföreningen, och av K.P. Arnoldson.
258. VA 1894:288.
259. Obetitlade koncept samt koncept med rubriken Vid Gustaf-Adolfs-festen
d. 8 december 1894 (OHS vol. 9).
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260. Symtomatiskt för språkpuristen Högberg är att han som speciellt betydelse
fullt i Gustav II Adolfs bildningsprogram betonar dennes krav på "moders
målets bruk i både undervisning och vetenskapliga arbeten".
261. Synpunkten återkommer i ett föredrag, hållet efter unionsupplösningen. Om
Gustav II Adolfs ingripande i 30-åriga kriget heter det: "När tidens frå
gor ej kunna lösas på annat sätt än genom krig, så ha icke heller vi nå
gon annan råd än tillgripa vapen" (OHS antb. 17, vol. 25).
262. Jfr med ett koncept, Lite sakta i backarna I sign. F.G., förmodligen från
1890-talet (OHS vol. 8): "På det socialistiska hållet ha vi här i staden
bevittnat, kunde en yngling med rätt knapphändig bildning mellan det degtråg han lämnade och det skrifbord, han tillträdde, sätta sig ned och gö
ra om Gustaf Adolfs historia, göra om den främste praktiske föregångaren
till krigets humanisering till en eländig blodsbarbar, och sedan låta upp
klistra detta opus på stadens knutar som en demonstration mot ett natio
nellt högtidsminne /-/. En dag vänder sig nog bladet? den ensidiga godtron och den lika ensidiga misstron kan ej i evighet hålla till godo med
en sådan kråkslamra som den socialistiska I"
263. OHS antb 26, vol. 26.
264. Dikten är sign. H och det kan ej med säkerhet fastställas, att den är av
Högbergs hand, även om det är sannolikt. Den citeras här, eftersom dess
syn på kriget överensstämmer med Högbergs ovan redovisade.
265. I SP offentliggjorde Högberg ytterligare två artiklar med anledning av
boerkriget, nämligen Boernas löfteskummel (9.11.1899) och Hvar äro^ boerna?
(5.1.1900).
266. I föredraget i anslutning till Stockholmsutställningen 1897 (OHS vol. 9).
267. Obetitlat föredrag, förmodligen från 1890-talet (OHS antb 55, vol. 28).
268. Högberg O., Min hembygd I (VA 23.6.1907).
269. Jfr med W. Sjöstrand: "Eljest måste det understrykas, att intresset för
folkundervisningens problem ännu inte var särskilt starkt inom socialis
tiska kretsar, emedan man väsentligen synes ha stått på marxistisk grund
och inte trott på möjligheten att omgestalta samhället med successiva re
former" (Pedagogikens historia 111:2, s 242).
270. Koncept, förmodligen från 1898. Detta år publicerade Högberg nämligen i
HP två artiklar om Moses och Israel (se bil 6).
271. I Under barbarernas ok (OHS vol. 25) heter det: "Denna bjärt framträdande
obildningshögfärd, denna barbariska öfversittarton mot allt hvad bildning
och kompetens heter med därtill åtföljande misstro och ringaktning för vär
derik upplysning är en helt naturlig inflytelse från dessa drängar och ge
säller, som lupit ifrån sina respektive näringar och funnit en mera flott
halfherreexistens i den draflande folkuppviglarens munväder." Jämför med
A. Nyströms synpunkter i Socialismens omöjlighet eller den s k vetenskap
liga socialismens ovetenskaplighet, s 76.
272. I brev till Henrik Hedlund den 3.4.1903 (Nord. korresp. G UB).
273. Nord-Sveriges kortvariga existens förklarar Sten Berglund, Johan Berglunds
son, med ekonomiska svårigheter (se Olle Högberg som tidskriftsredaktör
i Ångermanland 1955, s 47).
274. Ångermanus, Från Ådalens skogsbygder (HP 26.7.1895).
275. Sten Berglund uppger i a a, s 46 rent allmänt, att det var "män från bygden"
och nämner förutom Högberg Johan Sandler, sedermera rektor för Hola folk
högskola, samt Johan Quist, tidningsredaktör i Härnösand • Bidrag har ock
så lämnats av P.A. Lindholm och P.O. Berglund. Det är ytterst vanskligt
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att knyta Högberg till någon speciell artikel med dagsaktuellt ämne,
då dylika inlägg signerats med icke identifierbara pseudonymer av typ
Gamle Paul, Justus, Erik, Teofilus. Möjligen kan "Erik" vara identisk med
Högberg. I maj-, juli- och augustinumren förekommer artiklar, underteck
nade Erik, och med den gemensamma rubriken I förbifarten. Artikeln i maj
numret (s 9 ff) har likheter med Högbergs tryckta Gusta/II Adolf-tal.
Julinumrets syn på rösträttsfrågan stämmer helt med Högbergs synpunkter.
Från och med september-numret är signaturen Erik borta, något som möj
ligen kan sättas i samband med att Högberg då åtog sig redaktörskåpet för
tidskriften. En säker signatur är Knut Piska, som enligt Sten Berglund är
identisk med utgivaren. Artiklar med folkloristiskt innehåll har å andra
sidan mestadels undertecknats med det egna namnet eller initialer.
276. OHS vol. 32. Samme Johan Berglund utgav 1895 Ångermanland. Kalender för
folket. I förordet skriver han: "Yttersta meningen med 'Ångermanland'
är sålunda att i sin mån vara 'en ropandes röst i öknen', i den öken, där
man nästan uteslutande stillat den andliga hungern med gräshoppor (under
all kritik stående traktater och andra fördummelsemedel), medan tillgången
på den sunda vildhoningen varit alltför knapp."
277. Julinr.
278. Oktober-november-decembernr•
279. I

förbifarten, majnr.

280. Julinr.
281. I förbifarten, julinr. Jfr med A. Nyströms synpunkter ovan s 64.
282. Snärtar, septembernr.
283. Augustinr, s 8, septembernr, s 14.
284. I förbifarten, julinr.
285. Snärtar, augustinr.
286. ib.
287. En blick på vår tids religiösa rörelser, julinr.
288. Jfr med G. Löwendahl, som i a a påpekar hur tanken på människans moraliska
höjande som förutsättning för ett bättre samhälle ofta möter i 1800-talets
debatt, "mer eller mindre tydligt anknuten till den religiös-sociala uto
pismens tes, att kristendomens kärleksbud borde läggas till grund för män
niskornas samlevnad i staten och för förhållandet mellan staterna" (s 325).
289. H. Tingsten betonar i a a, att den djupa skiljelinjen mellan borgerlig och
socialdemokratisk ideologi "förklaras huvudsakligen därav, att den marxis
tiskt orienterade socialdemokratin i socialpolitiken såg en vinning av
begränsat värde eller ett av medlen att vinna det allt annat överskuggande
målet: den sociala revolutionen" (1:68).
290. Jfr med M. Johnson som i a a hävdar, att vattendelaren mellan socialism
och liberalism går mellan klasskamp å ena sidan, politisk och kulturell
demokrati å den andra (s 159).
291. Nordström L., Bakgrunden till Landsorts-bohème (Bonniers Veckotidning 1929:33).
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Noter till KAPITEL IV. Tillkomsthistoria och publicering
1. För att underlätta för läsaren att följa det fortsatta resonemanget hän
visas till bil 3.
2. Det huvudsakliga manuskriptbeståndet upptar fyra arkivkapslar (OHS vol. 1-4).
Manuskripten i dessa är ej ordnade efter någon bestämd princip, bortsett
från manus i kapsel 1. Dessa är nämligen fem pärmar i kvarto, som utgjort
tryckmanus till Iduns Presentupplaga av Den stora vreden. Handlingarna har
tillhört Fritiof Hellberg och införlivats med landsarkivets Högberg-samling
ar 1957. Kapsel 2 innehåller 19 hophäftade manuskriptbuntar av varierande
omfattning samt lösa lägg. Den tredje kapseln, vars manuskript är en gåva
1958 från Högbergs brorson, J.O. Högberg, Junsele, upptar två inbundna vo
lymer manuskript samt en hophäftad bunt i kvarto. Kapsel 4 slutligen, gå
va från Medelpads Fornhem 1957, omfattar en inbunden volym samt 111 fo
lioblad och 732 •kvartoblad, däribland utkast till en dramtiserad version.
Tryckmanuset till Den stora vredens fullständiga version har utgjorts dels
av Presentupplagan, dels av ett handskrivet manus och finns på KB (sign.
Vr 57). Det handskrivna manuskriptet är defekt. Följande sidor saknas: III:
30-47, rad 23 samt 111:367-439, dvs Grafvar i vildmarken.
3. Brome J., a a, s 63. Det heter vidare: "På enträgen uppmaning av informa
torn skrev Högberg nu ner denna sägen och överlämnade manuskriptet till ho
nom, som sedan ställde till med högläsning i den treffenbergska familjekret
sen en kväll och därvid föredrog Högbergs första litterära opus. Själv viss
te författaren ingenting härom, färrän han några dagar senare till sin sto
ra häpnad och glädje mottog ett på den tiden avsevärt belopp av tjugofem
kronor från landshövdingen såsom ett tack och en uppmuntran till fortsatt
författarskap. Att Högberg efter denna vänlighet från landshövdingens si
da omfattade honom med sympati är helt naturligt."
4. Hur Den stora vreden kom till (Sv.D. 7.10.1906).
5. Haglund S., a a.
6. Fyris, Upsala och Upsala-Posten har kontrollerats.
7. Finns ej bland nykterhetslogernas handl. på U LA.
8. Det "åsyna vittne", som Högberg här har refererat till, kan vara Mäster-Sara,
något som bibehållits även i slutversionen. En annan möjlighet är, att han
åsyftat en "general-major hertig de la Croix". I manuskriptet, som beteck
nats A:e, heter det nämligen att källan till Loths sätt att bekämpa fien
derna med varandra är"M&noir de M.le gênéralduc de la Croix, exposés par
lui-m©ne pendant sa captivité en Suède les ans 1714-1719" (OHS vol. 2).
Nämnde Croix' identitet har ej gått att fastställa och källhänvisningen
torde vara ett infall av Högberg.
9. Idun-biografin.
10. Se utlåningsjournaler för Norrlands nationsbibliotek (U UB 1693 b) samt
s 82.
11. Ny Illustrerad Tidning 1890:18, s 163-166 samt 19:s. 170-171.
12. Familjejournalen Svea 1890:25, 26, 27 och 28.
13. Ny Illustrerad Tidning 1890:18, s 163.
14. Först i manuskriptet med beteckningen D:e möter Bogislav, som sägs vara en
översättning tileryska av Gudiskalk eller Gottskalk.
15. W. Hülphers meddèlar i a a: "En tid hade han inrättat sig på vinden över
Octav Schermans butik, varest han bland tunnor och fat inrett en bostad
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16. Se bil 4.
17. Om detta försök att få boken förlagd se s 75 f*
18. OHS vol. 4.
19. Ny Illustrerad Tidning 1891:16, s 135-138 och 21, s 179.
20. Brev till Fr. Hellberg 21.4.1892 (NM).
21. Qm Den stora vredens tryckhistoria se s 76.
22. Högberg O., Min hembygd I (VA 23.6.1907).
23. Så konstateras den 2.11.: "Har hela tiden haft en ofullbordad bit af mina
Nordsvenska öden liggande /-/"; den 15.11.: "Arbetade /-/ med skräp i nord
svenska öden men hann erbarmligen litet på den rundliga morgontiden"; den
16.11.: "Arbetade till kl. 8 med skräp i Nr Ö-"
24. Annons i VA 4.12.1893.
25. OHS vol. 8.
26. Jfr med A. Nyström, a a, s 159 f.
27. En kort efterskrift till artikeln antyder att denna planerats sedan länge.
Högberg skriver: "Det synnerligen starka och lifslefvande drag, som får
åtnöjas med denna teckning i strängaste anslutning till källan, har mång
en gång under hela 13 års tid frestat pennans tålamod men likväl ihärdigt
och troget sparats till Petersburgs-jubileets dagar."
28. Brödrafolkens Väl, Årsbok 1904, s 66-73.
29. Brev till Henrik Hedlund den 3.4.1903 (Nord.korrespondens G UB). Redan i
november 1902 talar Högberg om "ett större handskriftsarbete af författa
ren rörande norrländska öden af äldre tid /-/" (i Eigen, SP 15.11.1902).
Av de till Hedlund avsända fyra handskrivna banden är endast 3 bevarade,
nämligen de som i bil 4 har beteckningen D:a, D:e och E:b.
30. Den 31.5.1903.
31. Enligt uppgift av Fr. Hellberg, a a. Detta stämmer väl överens med Hög
bergs rader i konceptet till artikeln, Författare och författarebidrag
(OHS vol. 8). Han skriver: "Större delen af Vreden var den tiden (dvs
augusti 1904) borta på ett jag måste säga 'långlån', hvarur det senare skul
le hamna nere i Iduns pristäflan, men om dess adress och vistelse hade jag
vid den tiden rätt sväfvande föreställningar, om jag ens hade några alls."
32. OHS vol. 32. Att Johan Nydahl var djupt engagerad i Högbergs sak dokumen
teras även på annat sätt av hans brevrader. Han skriver: "Hvad jag längtar
efter att få se dina Nordsvenska öden i tryck kan du aldrig föreställa dig.
Det torde knappast vara någon, ej ens du själf eller Svensén, som deras
utgifande skulle så glädja som mig, och det af mer än ett^skäl." Nydals in
tresse för vännens skönlitterära verksamhet framgår likaså av en dagboks
anteckning av Högberg. Den 13.12.1902 har han haft besök av Johan Nydahl,
som uppmanat honom: "Kom ut ur ringen med Björn-Sigg."
33. Brev till L. Nordström den 2.10.1905.
34. Idun 9.11.1905, s 567. Extrapris tilldelades Mathilda Roos för Maj, en
familjehistoria samt Hbîena Nyblom för Högvalla, konstnärs- och familjero
man.
35. Idun-biografin.
36. Den stora vreden. Några upplysningar från dess författare (DN 20.11.1905).
37. Se vol. 8, 24, 26 och 28. Av tidningsartiklar, baserade på arkivforskningar,
kan nämnas: Hvad fick man böta för i forna dar? (HP 16.10.1896); Medelpad
mot Helsingland (SP 3.4.1899); Den 25 maj 1721 (SP 25.5.1899); Ur lokala
arkiv (SP 19.8.1899); Hernösands allmänna läroverk (SP 27.10.18W); Ur
lokala häfder (SP 12.5.1900); Hvad Norrland ärft af Finland (SP 11.7.1900);
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Ett försvunnet jordagods (SP 25.8.1900}; Sandö bruk (SP 1.9.1900); Birkarlaväldet i öfre Norrland (SP 7.11.1900); Från mina fäders by (SP 24.12.
1900). I en skämtsamt hållen artikel under rubriken En arkivforskares öden
och arkivens öden (HP 1906:40) berättar Högberg om sina vedermödor som ar
kivforskare.
38. Se härom s 84 f.
39. Recension av Den stora vreden (SP 17.3.1906).
40. Som exempel kan nämnas berättelserna om hur doktor Göran råkar ut för en
"svår illfluga och strömgasten" (vol. 2), fader Ilkanen och Wilko (vol. 2)
samt Järker Mäldare och hans barnlösa hustru (vol. 4). Det senare materia
let har Högberg delvis brukat sig av i Inför de tre excellensernas domstol.
Minnen från trolldomsräfsternas dagar (första gängen publicerad i Ångerman
land. Kalender för folket 1895, s 40-53, senare i Fågelskytten, s 107 ff).
41. Idun-biografin.
42. Skriftställaren Olof Högbergs sjelfbiografi (Lektyr 26.11.1905). På likartat
sätt heter det i Förut och efteråt - Att vakna som en berömd man (VA 21.11.
1905): "Mer än en gång har det ju varit underhandling om förläggande, men
den saken har, till mina välvilliga vänners stora och stundom hopplösa bedröfvelse, fått anstå eller skjutits åsido, så snart 'förbättringsraseriet'
upptäckt något att slå ned på." Symtomatiskt är att Högberg så sent som i
november 1905 efter att han fått Iduns pris hade för avsikt att "ge hand
skriften /-/ 'den sista smörjeisen"' (Högberg 0., Ett svårt fall. ST 25.11.
1905).
43. Höglund H., 'Vreden' dramatiserad? (DN 9.7.1956). Se även t ex Myrström M.,
a a.
44. I "Den stora vredens" farvatten (DN 4.1.1906).
45. Sjöberg G., (sign. M Le Lac), Den gamle tidningsmannen som bief en stor epiker (St D. 15.5.1921).
46. Sjöberg G., Brormin och hundra andra, s 72 .
47. Nordström L., Gråe Jägarn (Vi 1937, s 51-52),
48. Utkastet börjar:
Följ mig, o sångmö, till staden som kransad af bodar
speglar sin stolthet i sundet likt Jöns, då han skänkte
källan sinvaimaste skatt, så fort han druckit ifrån sig (OHS vol. 48).
49. VA 12.9.1895. Se bil 5.
50. Se bil 5. Jfr Den stora vreden 111:255 f.
51. Bland manuskripten till romanen finns även fem utkast till en dramatiserad
form. Dessa samt det ovan anförda kan möjligen tagas som ett indicium för
att Högberg varit tveksam om huruvida han verkligen skulle ge Den stora vre
den prosans form (OHS vol. 4).
52. Att dikten är av Högbergs hand verifieras av att den omarbetats.
53. Påpekat för mig av G. Qvarnström.
54. Se härom s 160 ff.
55. Hellberg Fr., a a.
56.

Brev till Fr. Hellberg (NM).

57. Hellberg Fr., a a.
58.

Brev till Henrik Hedlund 17.11.1900 (G UB Nord.korrespondens).

59.

ib. SvensêiB betydelse för Högberg och hans arbete på Den stora vreden in
tygas av Högberg själv genom följande rader apropå Pelle Molins målarkonst:
"Äfven denna hade säkerligen behöft växa i ett solsken af vänners tro och
oförtröttade uppmuntran men ingen Emil Svensén kände honom" (i Från Pelle
Molins älfstupa, VA 22.11.1905).
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60. Dagboksanteckning den 20.5.1903.
61. Högberg skriver om Den stora vreden: "Jag begagnar tillfället anmärka, att
sistnämnda bok aldrig blef i verklig och vanlig mening 'refuserad' af nå
gon förläggare. Uppgiften härom har troligen uppstått därigenom, att vis
sa förläggare snarare blifvit 'refuserade' af författaren, i ett fall di
rekt och omedelbart, och i tre andra fall genom det öfver vanligt människo
tålamod långvariga dröjsmålet med arbetets färdigblifvande. Det var alltså
tre spekulanter, som på skäligen goda grunder förtviflade att någonsin kom
ma till ett slut med den påbörjade underhandlingen och afbröto den som ett
hopplöst företag" (s 2).
62. De första skisser, som nådde offentligheten, nämligen på logen Templarvakten i Uppsala, väckte "icke alltför stor anklang /-/" (HaglundjS., a a);
som informator på Hökerums gård i Västergötland gjorde Högberg ett nytt
försök: "Men uppläsningen gjorde intet starkare intryck; man tyckte ba
ra att berättelsen var konstig" (ib.). "På oss, hvilkas litterära smak
låg åt den psykologiskt själsanalytiska skildringen gjorde hans lilla för
sök intet vidare intryck," skriver Mauritz Hellberg i Den nye diktaren om
Högbergs deklamation i kamratkretsen i Uppsala. Så mycket bättre gick det
inte heller 1902. I sin dagbok för den 26.10. detta år berättar Högberg
åter om ett högläsningsförsök, nu i hans rum på Fredsgatan i Sundsvall, för
ett par tidningskollegor: "Tullius och jag inrättade oss vid bordet. Tullius studerade franska revolutionen. Vulle insomnade vid mina Nordsvenska
öden,- också en sorts kritik i Vullestilen."
63. Brev till Fr. Hellberg den 31.1.1906 (NM).
64. Om trycket i Iduns romanbilaga skriver Högberg entusiastiskt till Fritiof
Hellberg (31.1.1906): "Så långt jag kunnat fatta gör också bilagan en lycka,
om hvilken intet återstår att önska. Män, kvinnor och barn af skilda stånd
och klasser läsa, dryfta, begrunda densamma bit för bit rakt som ett an
nat gudsord. Och hvad prenumerationens omfattning beträffar, så har den
trängt ned till menige män och klasser, som förut voro fullständigt främ
mande för all inhemsk vitterlek."
65. Enligt uppgift av Högberg till "en god vän och tidningskollega" och åter
given av A. Wåhlstrand i Hur Den stora "vreden kom till (SP 15.10.1932) var
titelförslaget Fr. Hellbergs. Hellberg har säkerligen ansett att Den stora
vreden hade större kommersiell bärkraft än Nordsvenska öden ur häfd och
sägen. Motiveringen skall nämligen ha varit: "Ingen lär sig ett sä långt
namn. Det kan aldrig komma på folkets läppar". Presentupplagan som utkom
i januari 1906 (senare i Iduns romanbibliotek XL) omfattar följande: Kvarnförlossaren, Dopkamraterna (förkortad), Mäster-Abraham, Ett missfoster från
hafvet, Eld ur drifvan (förkortad), Nya Skapelser, Mäster-Sara återkommen
(förkortad), Löftessvennen återkommen (förkortad)samt Landsherren i krig
(förkortad).
66. Högberg sände slutmanus till Fr. Hellberg den 26.5.1906 (enligt brev till
den senare, KB Vr 57). Sista delenförelåg i bokhandeln först den 15 decem
ber (brev till L. Nordström den 8.12.1906). En förkortad upplaga utgavs
i samband med att Högberg 1921 tilldelades De Nios pris. Ännu en ny för
kortad version utkom år 1938 i serien Svensk Litteraturspegel.
67. Idun 1905, s 567.
68. Se DN 20.11., St.D.20.11., Dagen 20.11., Lektyr 26.11., Vårt Land 23.12.,
samtliga 1905. Högberg hade enligt uppgift i ett koncept (OHS vol. 8) be
viljat tre intervjuer, nämligen i Dagen, St. D. och DN.
69. I en rad tidningsartiklar (t ex Sv.D. 20.11.1905, Karbasen 16.12.1905, DN
4.1.1906) uppges att Högberg fått en mängd översättningsanbud. Detta bekräf
tas av ett brev till brodern Jonas den 19.12.1905 liksom av en korrespon
dens med Fr. Hellberg den 31.1.1906, däri Högberg ber Hellberg handlägga ärendet. Av en brevväxling med en tysk lärare, H. Trau (17.2., 27.2. och
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13.3.1908, OHS vol. 32), som önskar översätta Den stora vreden samt Halfmänniskor och kärnfolk (1907-1908) framgår att en för Högberg okänd per
son fått översättningsrättigheten, något som bekräftar Svenséns tes, att
Högberg var "omöjlig för det praktiska lifvet" (jfr ovan s 5). En över
sättning till holländska på basis av Iduns Presentupplaga utkom i två de
lar med titlarna Eindelig Licht (1908) och Een nieuwe dageraad (1911).
Högberg har enligt uppgift i en tidningsartikel varit ovetande om denna
översättning (se Olle Högberg på holländska - olovande, Sv.D. 23.9.1916).
Den 22.4.1925 upprättades ett översättningskontrakt mellan Högberg och
Ernst Gottschen om en översättning till tyska av den oförkortade upplagan.
En översättning av del I samt Mäster-Sara återkommen i del II har gjorts
under titeln Der grosse Zorn. Nordschwedische SchicTcsale aus Geschichte und
Saga. Det kan noteras att Högberg hyst stora förhoppningar om bokens framgang på den tyska marknaden. I ett brev till Gottschen den 30.4.1925 (CHS
vol. 32) säger han sig tro, att om översättningen sköts väl av Gottschen
och förläggaren "den tyska litteraturkritiken, känslig som den är för ori
ginella uppslag ur den germanska folksjälen skall kunna bereda verket vi
da större anseeende och bättre ry än vad den inhemska kritiken i Sverige
unnat en debuterande landsman, låt vara att verket belönats med två lit
terära svenska pris". Den stora vreden tycks emellertid aldrig ha komnit
ut på tyska och Ch. Mittendorf skriver i Olof Högberg. Der Senior der Norrlanddichter lätt förtrytsamt: "Den stora vreden ist nicht übersetzt, dazu
hatte bis heute kein Verleger den Mat" (Ostsee Rundschau 1930:12).
70. Brev till Jonas Högberg den 19.12.1905 (OHS vol. 32). Det kan i sammanhang
et nämnas att Idun i Sundsvalls Tidnings julnummer 1905 på helsida rekla
merade för Den stora vreden under rubriken En nyårsgåfva till hela det svens
ka folket. - En märkvärdig tilldragelse i vår litteratur. Inledningsvis he
ter det: "Sverige har fått en ny stor diktare, och det underbara verk som
inom kort skall göra hans namn känt för alla fosterländska hjärtan och helt
visst låta dess rykte flyga vida ut öfver fäderneslandets gränser, kommer
att från och med det nya årets första nummer inflyta i den romanbilaga, som
uppsatt i bokformat för hvarje vecka gratis medföljer till Iduns samtliga
prenumeranter." Om man får tro Högberg, så har annonsen haft önskad effekt
(jfr not 64).
71. Högbergs varma uppskattning av Hellberg framgår likaså av ett brev till L.
Nordström den 8.12.1906, skrivet efter Hellbergs död och i samband med att
Kains land anmälts i Idun. Högberg skriver med hänsyftning på Nordströms
debutverk: "När så boken kom, med denna förträffliga utstyrsel och egnad att
väl försvara ditt framträdande, så rördes jag riktigt till tårar vid tanken
på hvad den bortgångne varit för oss båda. Han hade blick den mannen och
hjerta hade han. /-/ Vet du, jag gamla barn, känner det rakt som jag mist
ett stöd, en fader. Någon redligare, mer tillmötesgående, klok och väl
villig förläggare kunde vi, pennans män, aldrig få göra med i den för öfrigt rådande jude-regimen, där affärens bestånd och bärighet tyckes vara
anlagd på att gå ut öfver författaren, ej så mycket öfver den köpande all
mänheten. Så en annan sak som gör skillnaden stor: Fritiof egde nog, som
vi lärom veta, förmågan att suggerera, då han tagit en sak af värde om
hand; de andra höra nog till det slags folk, som måste suggereras själfva,
påverkas utifrån liksom hopen af människor." Samma tillgivna känslor för
Fr. Hellberg röjer ett brev från Högberg till J. Nordling den 12.1.1907
(KB Ep N 1 k).
72. Fr. Hellberg har förvisso varit medveten om detta. I Presentupplagans för
ord skriver han just: "Vådan af en sådan förtida ryktbarhet är ögonskenlig.
Förväntningarna hafva spänts till det yttersta och kritiken kommer att skärpas
mer än vanligt."
73. De av Levertin påtalade "litterära" stilproven kan exemplifieras med Bland
norrländska karaktärer. En af de omutlige (Figaro 18.11.1905), Från Pelle
Molins älfstupa. Ström-Lasse i fångenskap under Nämforsen (St.D. 19.11.1905),
Min rostiga penning. En historia af och om Olof Högberg (Karbasen 16.12.1905).
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74. Levertin O., ree i Sv.D. 25.2. och 26.2.1906 (även tryckt i SS 13). Olof
Högbergs replik, då han läst Levertins recension, skall enligt L. Nordström
ha varit: "Ser du va' den djävla jude-snorken skriver!" (Nordström L.,"Sto
ra Vreden" och "Lilla Ilskan", Vi 1938:13). Jfr med Högbergs brev till sin
syster Kajsa den 21.3.1906. Se härom s 78.
75. Ree. i AB 28.3.1906 (sign. -m), DN 4.2.1906, FT 1907, s 193.
76. Ree. i SP 17.3.1906.
77. I "Den stora vredens" farvatten (DN 4.1.1906).
78. ib. I När böcker bdömas. Något om kritiken af Den stora vreden (HP 4.11.1908)
menar Högberg, att det kan vara "åtskilligt nervretande att så där år in och
år ut 'sitta på understol', såsom skottafla för mycket skiftande deviser /-/,
som icke heller är så väl 'hackadt och malet'". Bar som helst fäster kri
tikerna "allmänhetens uppmärksamhet på hvad man vill hafva fram för denna
allmänhet och detta är ju en högst beaktansvärd hufvudsak för både förfat
tare och förläggare, ja, ofta för allmänheten själf". Därför vågar Högberg
ej som Albert Engström "vinka afvärjande mot kritikern med kalla handen /-/.
Det är ju själfvaste fasingen och döden i grytan när den tiger eller in
skränker sig till kortfattade, anmärkningssvaga och mattbleka erkännanden
på lager. Man spiller ju inte krut på döda hökar och ingen författare kan
fullständigt bryta stafven öfver vår egen Nubbes grundsats: Man måste vara
omtalad - till hvad pris som helst".
79. Brev till Kajsa Högberg den 21.3.1906 (OHS vol. 32). Den antisemitism , som
man anar av ovanstående brevrader, framskymtar då och då i Från Norrlands
sista halvsekel och torde få ses i samband med 1890-talets rasdiskussioner.
Hos den tidigare nämnde J. Langbehn exempelvis möter en påfallande antise
mitism. Se a a, t ex ss 242, 276.
80. Förläggarkontrakt (OHS vol. 31). Att Högbergs ekonomiska vinning av Den stora vreden från början ej planerats som nämnts ovan framgår av några rader i
tidningsartikeln Ett svårt fall (ST 25.11.1905). Högberg skriver: "Ursprung
ligen hade jag haft anspråk på 3 000 kronor;genom priset blev det 5 000. Det
därpå följande kontraktet tillerkände mig ytterligare 15 procent af netto
vinsten å möjliga upplagor efter den första. Sedan tillställde mig Iduns
chef af eget initiativ ett nytt kontrakt, som tillerkänner mig halfva net
tovinsten." Högbergs "anspråk på 3 000 kronor" står uppenbart i samband med
Iduns beslut i september-oktober 1905 att förlägga boken. Den 2.7.1917 överläts förlagsrätten till Bonniers mot 5 000:-.
81. Koncept till en svarsartikel på V. Lindholms recension av Den stora vreden
(OHS vol. 8), i landsarkivets förteckning felaktigt rubricerad som "Ang.
recension av Vreden, av Levertin".
82. Ree. i DN 13.1.1907 och Sv.D. 6.1.1907 (äv. tryckt i T. Hedberg, Ett decen
nium I, 176 ff).

Noter till KAPITEL V. Stoffkällorna och Högbergs hållning till dem.
1. Högberg O., a a (VA 21.11.1905). Jfr även med L. Nordströms uppgift: "Att
märka är, att Olle anså^ sig äga framför allt det starkast möjliga kri
tiska sinne men ingetspar av - fantasi!" (a a). Se även t ex en^Norrlandsdiktare (AB 15.11.1905), Den stora vreden. Några upplysningar från dess för
fattare (DN 20.11.1905).
2. Jfr även med förordet till Sjösagorna om late Jim. Gemensamt för den senare
och Den stora vreden är menar Högberg, att "Uppslagen ha kommit utifrån: det
utomordentligt egenartade fantasiarbetet har väsentligen utförts af andra,
och författarens sak har mest varit att ordna, sofra och utfylla" (s 3).
3. Bromé J., a a, s 15 f.
4. Om den s k Hemsö-adeln se J. Bromé, a a,s 16 ff.
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5. Den stora vreden och dess författare (Idun 4.1.1906).
6. Haglund S., a a T Stor-Kain och Lill-Kain.Ett blodsdrama från Polens sista del
ning (Folket 13.1.1906) omnämns äter af Klercker: "Visor, skaldestycken
och annat smått skillingtryck, allt af odlat och vederhäftigt slag, utgingo
från denna officin och skänkte den fattige ädlingen det uppehälle han behöfde, liksom bygdens folk mycket godt och läsbart. Ära öfver gamle Klerc
ker
Högberg påstår sig vidare ha hämtat uppslag bl a till "det öde,
som drabbat Stor-Kain" från ett av àf KLerckers skillingtryck. Episoden
återfinns i Från Norrlands sista halvsekel.
7. Boktryckare G. af Klercker utgav från eget tryckeri följande tidningar:
Hvad har händt? (Luleå, 1856-1862), Westernorrlands Läns Tidning (Härnö
sand, 1862-1865), Luleå Snällposten (Luleå 1868) samt Riksgränsen (Hapa
randa, 1870-1871) (enligt uppgift i B. Lundstedt, Sveriges periodiska
litteratur 1645-1899 III.) I ingen av dessa publikationer har det aktuella
sägenstoffet påträffats. I Riksgränsen den 8.4.1871 återfinns Ahasvérus
eller Den vandrande juden. Legend., som möjligen kan ha seplat en viss roll
för utformningen av Ol-Everts gestalt. Skillingtrycken finns inte heller
i Svenskt Visarkivs samlingar.
8. Haglund S., a a.
9. Högberg 0., Erke Hällström och fader Bill (VA 20.1.1906).
10. Av tryckta sägensamlingar har genomgåtts J. Nordlander, Norrlands äldsta
sägner (Norrland 1:6, 1907), J.A. Lundeli, Norrländska sagor, för trycket
ordnade (Norrland 1:5, 1907), E. Mengel, Sägen, historia och folklynne
vid Skellefteälvens strand (Sv. Turistföreningens årsskrift, 1911), P.
Johnsson, Ur Jämtlands sagoskatt (Jämten 12, 1918), E. Löfgren, Folktro,
sed och sägen från Njurunda socken i Medelpad (1918), L. Johansson, De
vanligaste kyrkosägnerna i Norrland (Jämten 16, 1922), H. Samzelius, Sa
gor och sägner, skrock och öfvertro från finnbygder och lappmarker (Medd.
från Nord.Museet, 1902 , s 184-212, 1903, s 191-234), J. Lindström, Sägner
(Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift 3, 1902) samt C.W. von Sydow,
Folksägner och folksagor (Nordisk kultur IX).
11. Jfr med J. Lindström, a a, s 24 samt C.W. von Sydow, a a, s 133.
12. a a (HP 1891:11).
13. Se nedan not 46.
14. P.V. Enström återger i Troll-Maxen (Jämten 1925, s 129) samma tradition
som möter i Den stora vreden 111:277.
15. Se P.V.Enström, a a, s 131.
16. På ett anteckningsblad (OHS vol. 48) heter det om den norrländska tradition,
som skulle ha lämnat konturen till Gråe Jägarn: "I min barndom hörde jag ta
las om en hemlighetsfull varelse, som ej skulle få skiljas hädan, förrän
han fått tillfälle att stå som fadderskarl vid dopet af det mest elända
mänskobarn, som upptänkas kunde." Vid ett annat tillfälle sägs det, att
ingen av de norrländska forngestalterna "på långt när varit folkdikten så
kär som de nordsvenska sagornas stora söndagsbarn, Sigvald Gråpelk, kallad
'Grå jägarn', vår inhemska men mycket öfverlägsna motsvarighet till den evige vandraren från Jerusalem" (Högberg O., Från vår historias gryning V,
SP 17.2.1900).
17. Det finns en lång rad sägenuppteckningar om Kvarntomten eller Kvarnrået, som
av olika skäl stannar kvarnarna (U LMA).
18. Följande yttrande tyder på att Högberg gjort en sammankoppling mellan Gråe
Jägarn och Oden. Det heter: "Huru många sagor man än berättat om honom
visste ingen rätteligen, vem han var, men man ansåg honom vara en mycket
gammal^ välvillig, vis och mäktig andekung, ja möjligen Odin själv" (Medel
pad och Ångermanland, 1:14). Hylten - Cavaliius uppger i Wärend och Wirdarne I, s 207, f, attOden ännu på 1600-talet var sidoordnad med Gud i män
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niskornas föreställningsvärld. Enligt fornnordiskt synsätt var Oden en uni
versalgud, som trots sitt skräckinjagande uppträdande var människornas väl
görare genom sin kamp mot tillvarons onda makter. Så är Gråe Jägarn i lik
het med Oden jägare, en "gråreslig varelse" med "grådimmigt spjut" (1:28).
Men han har också simfena och vingbogar: "Var den Gråe af det slag, som
har sin varelse i både skogen, hafvet och luften? Ja, skinbarligen ock i
elden /-/" (11:245). Också fadderskapstraditionen återfinns i den forn
nordiska Oden-uppfattningen. Guden tanktes nämligen ha söner, dvs människor
som givit sig i hans våld. At dem skaffade Oden rikedom och ära, men de
måste å andra sidan vara honom trogna och främja den utvecklingsgång han
bestämt. Också Gråe Jägarn är utrustad med "gussöner", för vilka allt går
väl, så länge de är hans trofasta tjänare. Upplysningarna om Oden-traditionen
är hämtad ur Th. Wisén, Oden och Loke, s 18 ff.
19. Hasselberg G., a a, s 30 efter uppgift av Erik Modin, Em. Linderholm och
Levi Johansson.
20. Haglund S., a a,I Den stora vreden kallas Gråe Jägarn även Björn-Sigg, Sigvald Gråpelk, Kvarnbindarn och den Gråe.
21. Manuskript till Den stora vreden (OHS vol. 4).
22. Om denna folksagotradition se Aarne A.-Thompson S., The Types of the Folk
tale. The wandering Jew, beteckning AT 777.
23. Högberg uppger namnet felaktigt vara Olof Evertson, även i föredraget från
1892 (OHS vol. 9).
24. I en intervju med Högberg, gjord efter Adals-kravallerna, Olle Högberg om
Ådalen (OHS vol. 39).
25. En genomgång av Diarier över forskare i riksarkivet visar, att Högberg be
sökt RA 9.8.-18.8. samt 20.8-22.8.1894. De lån han gjort är Härnösands
stads och stifts akter, S. Angermanlands dombok 1628, Riksregistraturen
1638 samt Städernas privilegier I, 1650.
26. Se OHS vol. 8, 24, 26 och 28.
27. Norrlands nations utlåningsjournaler (U UB U 1693 b). På U UB har Högberg
under sina studieår som nämnts endast gjort ett lån, som ej står i samband
med Den stora vreden.
28. På Medelpads Fornhem iordningställdes efter författarens död två Högberg
rum i östbergska gården med inventarier och böcker från hemmet i Finnkyrka
i Njurunda. En på mitt initiativ upprättad provisorisk förteckning visar
att ca 150 volymer nu finns kvar av föfattarens bibliotek. Att denna siffra
på intet sätt motsvarar Högbergs ursprungliga boksamling framgår av en osig
nerad artikel i SP 26.9.1945, skriven med anledning av Högberg-rummens in
vigning. Där heter det bl a: "Bokyllorna äro kanske inte så välförsedda som på
vederbörandes egen tid. Detta beror emellertid på dels att en hel del av
hans bibliotek under tidernas lopp gått andra vägar och dels på att inten
dent Höglund plockat bort det egentliga skräpet - det fanns en del sådant
också, Olle föraktade inte ens att läsa 25-öresromaner - av det som var
kvar." Det senare måste beklagas som missriktat nit..
29. Manuskriptanteckning (OHS vol. 4).
30. Anteckning (OHS vol. 24).
31. Högberg har under sina fotvandringar också gjort skisser av olika landskaps
vyer, vilka kan ha tjänat som stöd för minnet vid teckningen av den norr
ländska naturen i Den stora vreden (OHS antb 16, vol. 26). Enligt Gösta Sjö
berg hade Högberg en viss konstnärlig talang. Sjöberg skriver i a a, s 71:
"Därtill en estetisk begåvning utöver det litterära åtminstone i fråga om
teckning - var finns hans vackra tecknade porträtt och vackra Adalsbilder?"
Några av de senare är således bevarade. Även systern Kajsa tycks ha haft
en artistisk läggning (uppgiften hämtad ur Nilsson A., a a).
32. Se vidare härom ss 151 f, 155 ff •
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33. Tidfästningen görs på följande sätt: "Det var i de aflägsna förtider, då
de frostiga Bottenlandens styresherdar nord kring viken räknade som trots
och dårskap att så råg den ena sommaren i hopp om skörd den nästa" (1:3).
34. Högberg har härvid kunnat stödja sig på G. Axelssons framställning i Bidrag
till kännedomen om Sveriges inre tillstånd på Karl XII:s tid, där det häv
das att Norrland var särskilt hårt drabbat av missväxter under den här ak
tuella tiden.
35. Jfr med J. Bromes Jämtlands och Härjedalens historia 3, s 375 f.
36. Se Hülphers A., a a. Fierde saml. om Ångermanland, s 26.
37. En Norrlandsdiktare (AB 15.11.1905).
38. Uppslaget till teckningen av Emanuel Bredmans födelsehem kan Högberg möjligen
ha hämtat ur H. Helms' Lappland und die Lappländer. På s 89 (sv övers.)
återger Helms pastor Fjellmans beskrivning av en flodfiskarkoja: "Den gam
le lappen /-/ förde oss fram till kojan, som var till den grad översnöad,
att man nästan ingenting kunde se deraf. Det såg ut som komme röken och
eldgnistorna omedelbart ur snödrifvan." I Den stora vreden heter det: "Och
där i backen syntes nu det rödgula, äfven det förstoradt,slå upp så spöklikt ur själfva drifvan, med en kvast af sot och gnistor i himmels höjd.
Det var eld ur själfva drifvan, kanske helvetets eld" (1:196).
39. Emanuel Bredmans vägvisare tar upp "eldstål, flinta och fnöske ur sin gumsegällspåse vid bältet" (1:267). Vågen får ersättas av en måttbestämd skäppa
(11:116) och i konkurrens med Finn-Antons spåtrumma har Mikael Loth en stor
"galileus" (111:57). Flodhaxen (11:193), omnämnd av Hülpers a a, s 26, noteras
som ett utomordentligt transportmedel.
40. Av en i Högbergs samlingar bevarad excerpt framgår att denna straffmetod
brukats så sent som 1717 i Gudmundrå församling (OHS vol. 24).
41 I ett domkapitelprotokoll från augusti 1693 klagar greve Douglas över att all
mogen vägrar sända sina barn till skolan i Piteå "anten till Gymnasium el
ler någon annan Schola hvaremot Paedagogian i Umeå en mycket större fré
quence hafver" (excerpt i OHS vol. 24). Notisen återfinns i Den stora vreden
(1:82) med följande utformning: "Allmogen själf ser skolans ringa frukt och
vill ej skicka dit barnen längre utan ackord om någon godvilja. De måste
formligen vigilerà efter alumner, så pass, att paedagogian ej blir alldels
tom."
42. I domkapitelprotokollet den 7.3.1685 heter det, att 01 Ersson klagat över
att han är "intet nöjder med sitt bänkia-rum" (excerpt i OHS vol. 24). His
toriskt korrekt är vidare uppgiften på s 11:223, som går tillbaka på tvis
ten mellan borgmästaren och lektorerna i Härnösand 1699 (se härom G. Bucht,
Härnösands historia I, s 385 f).
43. Idun-biografin. J. Nordlander intygar i Om trolldom, vidskepelse och van
tro hos allmogen i Norrland, att vidskepelsen var mycket påtaglig där så
sent som 1870-talet(Svensk fornminnesförenings tidskrift IV, s 114).
44. Redan i första berättelsecykeln möter allmogens tilltro till signeriet, en
räddningsventil i en tid som behärskades av djävulstro. Denna senare balan
serades av tilliten till kyrkans makt över satan i följd av prästerskapets
trollkunnighet. Se härom B. af Klintberg, Svenska folksägner, s 36. Enligt
folkfantasins föreställningar hade prästerna under sin tid vid högskolan i
Wittenberg, som antogs vara en svartkonstskola, fått lärdom i trollkonsten
och därmed en viss makt över satan, något som återspeglas i torparen Nüc
kels attityd till sin "besatta" hustru (1:14; se även t ex 1:227). Tidstroget representeras den andra kategorin av trollkunniga i Den stora vre
dens samhälle av personer, som etniskt eller socialt stod utanför gemen
skapen. Av dessa är Finn-Antcnden mäktigaste och märkligaste. Som modell
torde Högberg ha haft Bredsjö-Ante, en i Medelpad på 1600-talet vida be
ryktad trollkarl. Se om denne J. Nordlander, Norrländska saml., IV, s 144 f.
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I SP 15.7.1899 publicerade Högberg en artikel, Bredsjö-Ante, som innehål
ler sägner om trollkarlen. Dessa har emellertid ej utnyttjats i Den stora
vreden. Finn-Anton utrustas tidstroget med en trance-själ, kan utöva skademagi och genom sin blicks suggestiva makt "ställa" människor (se t ex
1:231, 11:84, 367). Exempel finns också på tidens föreställningar om
kontagiös magi (1:242) liksom folktrons magiska bilduppfattning (111:414).
45. Linderholm E., Ur fädernas tros- och tankevärld (Bibelforskaren 1907:6), s
442.
46. Hela registret av Norrlandsskogarnas skrämmande andeväsen som Hvitran, bäran och gråtomten rullas upp i biskop Wallins tankar vid förhöret med And
reas Asp (11:30). Den i sägnerna vanliga föreställningen om människans fylgia återfinns i teckningen av Svarte-Mickel (se t ex 111:241; motivet återkommer i Högbergs artikel Människans ödesvakt, VA 17.2.1906, där för
fattaren gör en sammankoppling mellan folktraditionen och den kristna fö
reställningsvärlden). Gengångar-motivet möter i episoden om hur Mäster-Sara förföljs av mästaren Ericus' skugga (11:77, se även 111:245). Folk
trons mara har beretts en suggestiv beskrivning (111:338). Bakom skildring
en av nystanen i 01-Everts väska ligger folktrons föreställning om den
övernaturliga "bäran", som ofta troddes ha ett nystans utseende och färda
des med otrolig hastighet. Se härom Finlands svenska folkdiktning VII, s
441. Händelsen vid Tregårdsbygge har utformats på basis av sägnernas spiritusföreställning (11:268 ff). P.A. Lindholm uppger i Hos lappbönder, s
14, att samerna föreställde sig spiritus som ett andeväsen med någon lik
het med en stor insekt, vilken av ägaren förvarades i en dosa. Jfr Den
stora vreden (11:275). Tidsilluderande är även skattsökarmotivet (I:324)
och Mäster-Saras bergtagning (11:85). I överensstämmelse med tidens före
ställningsvärld står likaså allmogens övertygelse att Mäster-Sara tagit
gestalt i en "svart ulf" och tron på lappens förmåga att med hjälp av ett
silverbälte förvandla sig till en björn.
47. Lantgården Mäster-Saras udde är enligt Högberg identisk med nuvarande
Lövudden. Biskopshöjden med sitt biskopsresidens vill han förlägga till
Kastellbacken. Dessa uppgifter lämnas i artikeln Från Den stora vredens
skådeplatser (HP:s julnr 1906). A.Hülphers nämner emellertid inte dessa
byggnader utan endast rådhuset, konsistorie-gymnasiebyggnaden samt hos
pitalet (a a, ss 34, 37, 39), varför de trots Högbergs försäkran får an
ses vara en fri uppfinning.
48. I egenskap av norrlänning och entusiastisk friluftsmänniska har Högberg
också i stor utsträckning kunnat bygga på självsyn. Härnösands omgivningar
kände han väl sedan barnsben. Till Storön, som författaren i en skiss kal
lar "min egen Monte-Christo-ö" (OHS vol. 8), hade han som ung gjort utflyk
ter i faderns sällskap. Under sin lärartid vid Gudmundrå högre folkskola
lärde han känna den 'fensliga Gudmundråmon", där Finn-Anton sägs ha sin stu
ga. Inte heller Nora by med Löviks berg, som är Svarte-Mickels uppväxtbygd,
ligger långt från Gudmundrå. Som journalist vid SP utökades Högbergs kun
skaper om det norrländska landskapet genom ångbåtsfärder utefter kusten
och Ådalen liksom genom fotvandringar till Jämtland.
49. Gudmar Hasselberg nämner i Olof Högberg. Motiv o idéer i hans författar
skap (SLT 1939:4),s 181,Karl XI:s resa till Norrland 1694, finska arméns
återtåg samt "branden" i Härnösand. Det är dock snarast fråga om bränderna
i staden. Såväl 1710 års brand som 1714 och 1721 års finns omnämnda (11:73,
111:251, 415). Raden kan utökas med exempelvis slaget vid Storkyro, Hugo
Hamiltons förtjänstfulla försvar av Norrland under stora ofredens sista
år samt konspirationerna för att störta Karl XII. Vidare får läsaren stif
ta bekantskap med inte mindre än tre av härnösandsstiftets biskopar, näm
ligen Mathias Steuchius, Julius Micrander och Göran Wallin för att ej näm
na de.många kyrkoherdarna och pastorerna, som passerar revy. Gävleborgs
ståthållare representeras av Johan Vattrang, Otto Wellingk, Alexander Ström
berg och Hugo Hamilton. Som Västerbottens styresherrar möter Douglas och
landsfiskal Schönheit. Högberg kallar i polemik med Fryxell (1:114) Schön
heit för Schönfeldt, förmodligen p g a en felskrivning i ett av honom ex-
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cerperat domkapitelprotokoll från juli 1693. Högberg har i detta läst om
Schönheits relation till borgaren östen Lehmans hustru, vilket återfinns i
Den stora vreden 1:84. Finske generalståthållaren, furst Galitzin, har ocksä beretts plats. Av alla de officerare, som förekommer, kan nämnas Carl
Gustaf Armfelt, vid ett tillfälle felaktigt kallad Karl Mauritz(III:225),
de la Barre, von Lantinghausen och Wind-Friis. Historiskt korrekt är slut
ligen, att Alexander Ertz var stadskapten i Härnösand (1706-1717) och Mag
nus Sundström borgmästare där (1696-1719).
50. Citat ur ett föredrag om de svärmiska rörelserna i Norrland, skrivet före
1905 (OHS antb 20^01. 26).
51. Holmberg 0., Den stora vreden (DN 3.6.1956).
52. Högbergs avståndstagande från all idealisering av gångna tider dokumenteras
även av kommentarer i O.A. Overlands tidigare nämnda verk.
53. Hasselberg G., s 168. Hasselberg relaterar Högbergs sätt att skriva histo
ria till "intrigromanens beprövade metoder: exakta detaljuppgifter, som
gåvo berättelsen ett sken av historicitet, fingerade dokument och utdrag
ur 'samtida' skildringar" (s 167).
54. von Willebrand R.F., a a, s 267.
55. Som exempel kan nämnas Nicolaus Gissler. Han levde mellan åren 1715-1771
och var en skicklig läkare, naturvetare och filosof i Härnösand (se A.
Hülphers, a a, s 41) Denne har delvis stått modell för Den stora vredens
Gissler men sätts för det första in i felaktigt tidssammanhang och får för
det andra helt andra dimensioner än i verkligheten. Även en jämförelse mel
lan författarens excerpter ur olika arkivalier och den utformning dessa fått
i romanen belyser den fria hållningen till de historiska källorna.
56. Ett brev till Högberg från en f d Uppsala-vän, S.F. Lundgren, den 30.8.1919
(OHS vol. 321 tyder på att Högberg skulle ha sagt, att Den stora vreden
är en"dramatisk koncentration" av Norrlands historia. Lundgren skriver vidare: "Ett har jag konstaterat, att Du ibland flyttar på årtalen och per
sonerna på ett sätt som borde konma Strindberg att känna sig avundsjuk i
sin grav /-/. Jag undrar just vad landshövdingen baron Örnsköld skulle
hava sagt om han fått läsa 'Vreden'. Eller vad Nicolaus Gissler skulle
hava haft att tillägga efter läsningen?" Brevskrivaren förmodar och det
med all rätt, att de skulle ha utropat: "Potz Donnerwetter! Haben wir das
alles gethan?"
57. Publicerad i VA 1906 .
58. Brev till L Nordström den 16.5.1906 .
59. Högberg 0., a a (HP 4.11.1908).
61. Som ytterligare ett exempel på Högbergs sårbarhet, då hans historiska fack
kunskap satts ifråga, kan nämnas den episod, som L. Nordström refererar i
Vi 1938:13. Högberg hade från sin Lappmarks-resa 1906 skickat en artikel
till VA, Från Nasafjällets omnejder (publicerad i samma tidning 1906:201).
Där hävdar han utan vidare omsvep att M:me de Staels man "troligen" varit
brukspatron på en gård i Adolfström, en 6-7 mil norr om'Arjeplog. 0m den
franska författarinnan heter det vidare: "Nåja, en lysande och bländande
raket har på sin nervösa väg genom luften icke tillfälle att pejla de oli
ka sidorna. Hurtig tilltagsenhet och själfförtroende saknade icke madamen.
Den kvinnan måtte ha haft välsittande kjolar och luft i kjolarna och en
skaplig stomme att hänga dem på samt ofvanpå det hela ett skapligt hufvud,
där det flög och surrade som i ett getingbo. Onekligen hörde hon icke till
de sämre profeterna fcrupplysningstidehvarfvets fruktbärande idéer. Faktiskt
stod denna fruga alltid på den menskliga sidan gentemot brutaliteten i olika,
åldriga former, en rätt lofvärd sak, då man tager i betraktande kvinnans i
allmänhet blindt konservativa läggning* Slutligen framkastar Högberg tesen,
att brukspatronen möjligen var den, som bekostade m:me de Staels resor "i
form af Nasafjällets nedsmälta silfer". Nordström, då anställd vid tidningen,
ansåg att ett tillrättaläggande måste göras, åtminstone i form av en not,
något som också skedde. Högberg dök efter återkomsten från Lappland upp
på redaktionen, "slog käppen i bordet, eldröd av raseri och väste: Jaså!

254

Du håller med Kiankickan (dvs Högbergs nyskapade ord för flicka eller dam)".
"Jag var dömd," tillägger Nordström. Jfr även med G. Hasselberg, a a, s
168.
61. Det bör emellertid påpekas att även vissa samtidsrecensenter påtalade det
fantastiska och äventyrsmässiga i romanen. Se t ex J.Runström, ree. av
Presentupplagan (AB 28.3.1906).
62. Iduns stora litteraturpristävling (Idun 9.11.1905).
63. Levertin O., Den stora -vreden (Sv.D. 26.2.1906).
64. Nordström L., Den stora vreden (VA 1.2.1906).
65. Om Nordströms senare bedömning av Den stora vreden se nedan not 69.
66. Granlid H., Då som nu, s 61.
67. Den stora vreden och dess författare (Idun 4.1.1906).
68. Molin P., Nordland (företalet, s 10).
69. Ludvig Nordström är den förste, som med eftertyck relaterat romanen till
det slutande 1800-talets strömningar i sin uppsats i Ord och Bild 1921.
Denna publicerades även som företal till den förkortade upplagan av Den
stora vreden. Också G. Hasselberg påpekar i a a, att boken ej är "en serie
pålitliga tidsbilder utan ett i hög grad subjektivt diktverk" (s 168).
70. Se vidare härom

följande kapitel.

71. Levertin 0., a a (Ord och Bild 1906, 15:e årg.), s 40.

Noter till KAPITEL VI. Samhällsskildringen
1. För bestämningen av begreppet "öfversåtar" se s 96.
2. Högberg O., Hvad "stor vreden" egentligen var (VA 13.1.1906). Enligt folk
traditionen,"lïië33^î3Fnîân7~ÂnJi3eën~11gimmiT"vrede" över Norrland, vilken
antogs komma till uttryck i form av "krig, prestilentia, hårda skatter, van
styrelse, rättsförtryck eller missväxt eller helt enkelt enskilda missöden,
såsom att kon kastade kalfven eller hästen vrickade en skånk". Upphovet till
denna tradition om "vreden" sägs däremot vara osäker. En förklaring söktes
i det "orättfärdiga aflifvandet af Johannes Döparen"; en annan i att birkarlarna skulle ha dödat "sju Guds helige män", vilka en gång koranit som
missionärer till samerna; en tredje slutligen i föreställningen att Norr
land låg skattskyldigt "under en genom tiderna spökande, outrotlig hämnde
vålnad, som för outredda orsakers skull hade att lefva fram till domen",
dvs Gråe Jägarn. Högberg meddelar vidare: "Mitt upplysta skolpojksmedvetande som fjärdeklassist uppreste sig mot denna besynnerliga straffdom och ef
ter envisa tvistigheter med de troende ville jag i nattvardsskolan ha frå
gan löst af min pastor. Till min stora häpnad eller till min stora vrede
drog jag äfven där det kortaste strået. Min vördade lärare gaf ett tämligen
undvikande svar, som skänkte de troende ganska stor möjlighet till rättvisa
å deras sida." Högberg skulle således ha kommit i kontakt med denna folk
tradition under sin skoltid och den har att döma av nyssnämnda citat redan
då uppenbart sysselsatt hans tankar intensivt. I en annan tidningsartikel,
Från "Den stora vredens" skådeplatser (HP:s julnr 1906) definieras "vreden"
som en gammal förbannelse, en skuld, en Nemesis, som ansågs hvila öfver lan
det för mångtolkade och sväfvande orsakers skull".
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3. Detta dokumenteras också av förarbetena till Den stora vreden, där man kan föl
ja hur Högberg efter hand fyllt ut "vredes"-begreppet. I ett manuskript, som
ej kunnat inordnas i de tidigare anförda grupperna och som handlar om lantda
gen 1713 (OHS vol. 4), anförs följande tre skäl till vreden över Norrland: drå
pet i Småkvidardalen, prästernas vana att ge halm som foder i stället för att
mala det till mjöl i nödtider, kvinnornas vana att tvätta sig många gånger om
året. I manuskriptet, som betecknats A:a, sägs om gamla vreden: "Därmed mena
des en särskild landsförbannelse, som för någon sväfvande orsak skulle hafva
tryckt dessa arma nordanlanden i öfversvämning, frost och andra naturliga
hemsökelser." Men falska profeter lärde, att "vreden äfven innefattade ståndsöfverhetens skändliga framfart, skatternas tryck och annat mer". Det senast
anförda utvecklas ytterligare i C:a:3, skrivet efter 1890: "De äldre se gam
la vreden i missväxt, frost och hagel, kometer och pestilentia eller slike oåtkomlige och vördnadsvärde ting. De äldre må gärna lefva ut sin tro. Men de
som nu växa upp, hafva lärt sig att se gamla vreden äfven i en hop skändligheter bland lärde och olärde, hos själsämbetet, kronobetjäning, domarstånd,
krämare och bönder, gamla skändligheter och oseder, som hvarken äro oåtkom
lige eller vördnadsvärde."
4. F.M. Franzén hävdar, att prästgårdarna under 1700-talet var "skolor för landthushållningen", emedan Norrland saknade adliga gods och hade få herrgårdar
(Minne af Landshöfdingen i Westernorrlands län, Friherre Pehr Abraham Örn
sköld, Sv. Akad. handl, från år 1796, 15:e delen, 1833, s 495).
5. Hyltén-Cavallius G.O., a a, II, s 319.
6. Hildebrand H., Sveriges medeltid 111:2, s 879.
7. Se härom F.M. Franzén, a a, s 495 samt C. Hasselberg, Norrländskt fromhetslif
på 1700-talet I, s 42.
8. I Från Norrlands skogsbygder II. Huru kommo vi Irlands skär så nära? föregrips
samma tanke med orden: "Allt sammanlagdt var en styggelse för den stolta och
snartyckta allmogen, som väl af forno varit hårdt järnbeslagen under prästens
tvåfaldiga bindenyckel, men aldrig erfarit den kufvande tyngden af en gods
ägande adel" (s 493).
9. Se härom C. Hasselberg, a a II, s 7.
10. ib. I, s 45.
11. Se härom E. Linderholm, a a, s 429.
12. ib. s 432.
13. ib. s 431.
14. E. Linderholm skriver i a a, s 414: "Den bild, förf.ger af den norrländska
kyrkan och dess prästerskap, är emellertid så nattsvart, att den genom sina
enbart mörka färger och uppenbara öfverdrift dömer sig själf som osann eller
något ännu värre."
15. Enstaka belägg för denna av Högberg med eftertyck hävdade ståndsegoism hos
prästerskapet, kan utläsas i några av de excerpter, som författaren gjort och
som passat hans syften väl. I konsistorieprotokollet den 13.2.1664 noteras kla
gomål mot en pastor Anthelius i Luleå för obarmhärtighet mot de fattiga "uthi
Christnings, Kyrkogång och Brudwigning såwäl som Likstool". Den 20.1.1682 be
gär Mathias Steuchius och Haquin Bolin "lindringar åpresterskapets vägnar".
Den 12.11.1718 noteras, att prästerskapet i Ångermanland, Medelpad och Jämt
land ej ville gå med på den "jemlikheten" att dela "smör- och fiske-taxan" med
Västerbottens präster (OHS vol. 24).
16. En notis i ett konsistorieprotokoll kan ha lämnat uppslag till denna syn. Den
26.11.1718 noteras nämligen, att det skulle ha kommit till regeringens känne
dom "att en del af presterskapet, synnerligast capelianerna, skola föra ett
oskickligt och förargeligt lefverne med lättja, fylleri, otjenligt sällskap,
slagsmål, trätor, svordom och handel med andre syslor, ståndet oanständige"
(excerpt i OHS vol. 24). I artikeln Peder Stöök (HP 1896:269) hävdar Högberg

256

t o m , att stiftets kaplaner närmast kunde liknas vid en "parias-klass, för
sjunken i djup fattigdom och vilda oseder från skolor och universitet".
17. Att Högberg varit uppriktigt förbittrad på Göran Wallin framgår med all önsk
värd tydlighet av förarbetena till Den stora vreden. I ett orubricerat manu
skript, som ej kunnat inordnas i de ovan angivna grupperna, heter det apropå
Abraham Bångs behandling av Wallin: "Att han icke gjort detta (dvs återvänt
till sin biskopsgård i Säbrå) har af presterliga eftermälare uppgifvits bero
på fridsamhet och begär att öfverse. Detta vittnesbörd om feg och klandervärd
flathet må gälla hvad det kan, men annars brukade den gode doktorn icke ens
förlåta hvad rätt och skäligt var" (OHS vol. 2). Det hör till saken, att hela
historien om hur Abraham Bång skulle ha jagat iväg Wallin från Säbrå, är Hög
bergs egen fatasi. I De tre Grelsarne och lappdjäknen Emanuel (NIT 1891:19),
s 171, heter det om biskopen: "Denne dr Göran saknade i ovanlig grad alla egenskaper, som kunnat göra honom medelmåttigt duglig till hans ämbete äfven
under lyckligaste förhållanden."
18. L. Bygdén skriver i a a om Göran Wallin: "Wallin skötte emellertid med vaket
intresse sina ämbetsplikter under dessa orosfyllda tider, anställde visitatio
ner, höll prästmöten och sökte dämpa och kväfva alla nyheter i afseende på
kyrkans lära" (1:13).
19. Som G.Hasselberg påpekat i Den stora vreden och 1800-talets litterära ström
ningar, s 26, är den enda förbindelselänken mellan Den stora vredens och verk
lighetens Abraham Bång namnet. Enligt Bygdén var Bång biskopsadjunkt i Säbrå
mellan åren 1722 och 1741, varefter han tjänstjgorde som kyrkoherde i Torp fram
till sin död. Enligt samme sagesman visade han "nit och drift i kristendomens
förkofring, goda inrättningar till kyrkomedlens förökande och de fattigas un
derstöd samt verkställighet vid kyrkornas förbättring och prydnader, förutom
hans gifmildhet så till kyrkorna som de fattiga" (Bygdén, L, a a IV:125).
20. Den 22.5.1717 noteras i konsistorieprotokoll att Andreas Asp avvisat en kvin
na från kyrkan, då hon hade "oafgjord tjufsak med Hofrätten"; den 25.10.1717
har Asp påkallat hjälp från excellensen på Gävleborg för att få en bonde att
"gå i Herrans hus och bruka sina salighetsmedel". Högberg kommenterar: "Sockenprestaregemente." Den 11.11.1717 klagar Asp och Johannes Huss över rotering
av prästerskapets drängar. Som skäl anförs, att "prestebolen" skulle "falla i
vanhäfd" (excerpter i OHS vol. 24).
21. Författaren har gjort ett flertal excerpter ur domkapitelprotokoll, som behand
lar Lill-Herdal-entusiasterna (OHS vol. 24). Denna väckelserörelse har också
gjorts till ämne för ett par tidningsartiklar av honom, nämligen En Herjedals idé i Yankee-drägt (HP 5.9.1896) och Härjedalsentusiaster i paradisdräkt (SP
24.11.1900).
22. I ett barndomsminne betonas just det känslomässiga och i Högbergs ögon osunda
i väckelserörelsen, vilket överensstämmer med teckningen i Den stora vreden.
Författaren skriver: "I den socken där jag föddes fanns vissa människor, som
tyckte att säkraste sättet för den oomvände att blifva salig var att mörda nå
gon. Min far brukade föreställa dessa galningar den möjligheten, att de själfva kunde blifva utvalda offer och skiljemynt i denna barbariska försoningslära"
(ur uppsatsen - om de svärmiska rörelserna i Norrland, OHS antb. 20, vol. 26).
23. IV Krigs-Mickel (OHS vol. 4)
24. Se ovan s 30 ff
25. Brev till L. Nordström den 2.10.1905.
26. De folktraditioner Högberg återger här påminner delvis om Bländamotivet, känt
från olika delar av landet. Om denna sägentraditicn se N. Ahnlund, Folktraditio
nen som historisk källa, (HT 1926, s 345 f).
27. Excerpt ur domkapitelprotokoll den 18.5.1771 (OHS vol. 24). Synpunkten att i
synnerhet kvinnorna greps av de separatistiska lärorna återkommer i Från Norr
lands sista halvsekel. I Baggbölingår I berättas om frikyrkopredikanten Kyllersvärd och det heter: "Här talade, drömde och yrade fjollorna ideligen om Kyller-
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värd, trätte om Kyllersväid,åsidosatte plikter, hus och hem för Kyllersvärd,
knuffades, hårdrogos, sparkades och slogos om Kyllersvärd, en var övertygad av
den klatsjande blicken från dessa massbedårande ögon, att just hon och ingen an
nan var den utvalda" (s 106).
28. Gift med biskop Mathias Steuchius, död 1728.
29. Jfr s 131

t

30. Som nämnts ovan ansluter sig Högberg här till fredsvännen Anton Nyströms syn
sätt så nära, att han tillåtit sig en så gott som ordagrann avskrift av den
nes skildring i Karl XII och sammansvärjningen mot hans envälde och lif. Ock
så i Karl XII-uppfattningen i övrigt löper Högbergs och Nyströms värderingar
samman.
31. I Dött land gör L. Nordström som G. Qvarnström påpekat i a a, s 168, en lik
nande värdering av de båda kungagestalterna.
32. Jfr med A. Nyström, a a, s 19.
33. Jfr Från Norrlands sista halvsekel, t ex Baggbölingår 1:49.
34. En liknande uppräkning och synpunkt möter i W. Carlgrens dikt Norrland, som
finns i Högbergs bibliotek och är väl streckad.
35. Vänglund säger till herrarna i Stockholm: "Vida har jag farit och rumfat om
kring och namnet bär jag inte förgäfves, men så mycken vettlöshet som här, ve
derfors mig aldrig i min tid. Engelsman, fransman, holländarn, spanjorn - alla
ha de vett att hedra den karl, som tar upp en ny farled, men slik vardt min be
handling, då jag kom till Stockholm som Skandinaviensförste omseglare /-/"
(111:313). Möjligen återklingar i dessa rader ett yttrande, som Högberg till
skriver sin forne lärare Carl Johan Blomberg. Denne skall ha sagt: "Till och
med djupt nere i Sachsen kände jag mig omgifven af långt mera nordiskt skaplynne än i Sv eriges hufvudstad." Högbergs indignation över den förment höga
uppskattningen av allt utländskt kommer till tals i samma koncept, varför jag
tillåter mig citera: "Och så har jag många gånger hört sägas, att verkliga
svenska konstnärer fått öfva sig i ett allt annat än aktadt och betalt svältkonstnärsskap i Stockholms utkanter, medan vår hufvudstad däremot underdånigt
och tacksamt framburit rundliga 'minister-gager' åt allt möjligt svart och
'kulört' utländskt patrask, undermåliga varietissor, tingeltanglare, divor
med spruckna stämmor och alla näckens resenärer, helst brunetter, svartgulingar och andra kulisar men naturligtvis högst ogärna och hälst icke alls åt vå
rainfödda blekansikten" (Sverige går framåt, Stockholm 'avancerar', 1907, OHS
vol. 8).
36. Man noterar att inledningen till avsnittet Där vara en skara spöken ... (1:57)
trycktes i SP 19.7.1902 med rubriken Sök att vara svensk! och mottot hämtat ur
Kalevala: Lyssna till den granens susning, vid hvars rot din stuga timrats.
37. Även påpekat av R.F. von Willebrand, a a, s 199.
38. ib. s 200.
39. I ett manuskript till romanen är spekulationerna ännu mer utförliga än i slut
versionen: "Afunden är en last, som är blind för eget, men ser andras med
tusen ögon. Afund och alla dermed beslägtade lyten hafva varit och förblifvit
vårt folks särskilda gissel. Afund mellan de store, afund mellan de små, afund
mellan de olika stånden utgör vår stats invertes förbannelse. Och från utvertes håll hafva vi snart genom tjuguårig ofred lidit all den bittra hemsökelse,
som har följdt af våra statsmäns och krigares afvundsjuka äflan att indraga
oss i främmande eröfringsföretag, som i längden skulle blifva ogörliga, medan
deremot nyttiga inhemska företag föraktadts och legat nere. Att inskränka afundens förödelse är en viktig uppgift för hvarje svensk styresman och att i
tidens längd så småningom förtaga och utplåna denna last, måste anses som en
trängande framtidsuppgift" (Manuskriptbunten, som betecknats A:6, OHS vol. 4).
Jfr med G. Sundbärg som i Det svenska folklynnet skriver: "Allt smått, all den
futtighet, som icke kan undgås hos ett så litet folk som vårt, har samlat sig
på en punkt: i den svenska afunden" (s 45).
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40. I en anteckning om Pelle Molin (OHS antb 5, vol. 26).
41. Mittendorf Ch., a a.
42. von WillâbrairL R.F.,a a, s 203.
43. Högberg O., a a (HP 4.11.1908).
44. Lundevall K.-E., a a, s 53.
45. Se ovan s 37 £.
46. M. Edström påpekar i Den stora vreden (DN 25.6.1952), att tant Steuchias
gestalt är "ett förtäckt nidporträtt av suffragetterna".
47. Så påpekar A. Hj. Uggla i a a om 1880-talsradikalerna i Uppsala:" /-/ till
de historiska minnena ställde man sig mer eller mindre kallsinnig" (s 204).
48. Apropå de hemmavarandes insatser under stora ofreden skriver G.Axelson:
"Huru obetydliga förefalla icke vid jämförelse med dessa dygder (dvs
plikttrohet och tålamod) de svenske krigarnes mödor under fälttågen och
mandom på slagfälten! De senare hafva höljdt nationen med ära, men likväl
äro de förre mera värda pris och utgöra den vackraste minnesvården, som ett
folk kan resa åt sig" (a a, s 274).
49. Påpekat av M. Johnsson, a a, s 160.
50. Se vidare härom S. Björck, a a, 167 ff•
51. I tidningsartikeln Köp rara 'spetsa' från Arkangeland. Hur vårt folk miss
handlar sig (SP 7.10.1899) gisslas svenskens svaghet för det utländska.
Identiska synpunkter på det svenska folklynnet som de som möter i Den stora
vreden förekommer i ett föredrag, hållet strax efter unionsupplösningen.
Det heter: "Vi befinna oss nu sedan 200 år tillbaka i den olyckliga ställ
ningen hos en slarf, som länge låtit allt gå vind för våg men slutligen slår
sig ett förtvifladt knytnäfsslag åt eget hufvud och säger: 'Detta går icke
längre!'* Som orsaker till den nationella försumpningen anförs den inbördes
avunden, den otillbörliga beundran av utlänningen och det utländska och "det
lika otillbörliga tillbakasättandet af landsmän och det svenska". Högberg
återger i sammanhanget en episod från sin barndom, som han uppfattar som
symtomatisk. Då han och hans kamrater "lekte krig" ville alla ha engelsman
nens, fransmannens, tom ryssens roll. "Af ganmalt hörde också till leken
en illa ansedd, föraktad och nedsatt figur, kallad svensken," en roll som
var betydligt svårare att få besatt. Denna episod liksom folklynnesdebatten
i övrigt återkommer i Från Norrlands sista halvsekel med samma värderingar
som i Den stora vreden.
52. Ett par citat må belysa den nära överensstämmelsen. I Den stora vreden heter
det: "Profeter uppstodo bland dem som svampar ur murken jord, men de voro
helt obildade varelser, som nog tillägnade sig mästarens möjliga fel, men just
ingenting af hans förtjänster" (1:191); i Bag^bölingar 1:13: "För endast ett
år och en månad tillbaka hade konventikelpläkatets spärrbom öppnats för en
skara påträngande andar utan ringaste fråga efter deras växlande art och ärenden, än mindre någon duglighet, när de nu störtade in över predikohantverkets tillspillogifna åker."
53. Obetitlat föredrag skrivet efter unionsupplösningen (OHS antb 17, vol. 25).
54. Jonsson Th., a a, s SS55. Brev från Högberg den 28.7.1927 (Sigtuna Stiftelsens Bibliotek).
56. Lidens kyrkohandlingar (OHS antb 30, vol. 26).
57. Anteckning (OHS antb 7, vol. 25).
58. Enligt uppgift i Ch. Mittendorf, a a.
59. Koncept, betitlat Huruledes doktor Göran råkade ut för en svår illfluga (CHS
vol. 2).
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60. I det tidigare citerade föredraget från 1892 (QHS vol. 9) säger Högberg bl a:
"Hit höra sådana saker som långa och envisa strider mellan den inhemska be
folkningen och inkräktande främlingar, slitningar mellan befolkningens olika
klasser och raser, slitningar mellan riksstyrelsen och befolkningen. Först
och sist komma härtill missväxt och dyrtid samt andliga farsoter och mer
eller mindre vanvettiga svärmerirörelser af svårartad beskaffenhet."
61. Enligt uppgift i Ch. Mittendorf, a a.
62. I Tjufö-manuskriptet (i bil 4 betecknat A:f) kommer detta till omedelbart
uttryck. Tjufö-samhället är befolkat dels av "menige" tjuvar, dels av över
klasstjuvar. "Det var män och kvinnor, hvilkas blåa blod icke passat den
gamla samhällskroppen, skrifvardömesherrar, som skrifvit miste, lärdt folk,
som ej efterlefvadt sin lärdom, penningkarlar, som räknat fel, prester, som
predikat ifrån sig." Efter en tid av frihet, då de "menige tjufvarne" lever
i fullständig sysslolöshet och obekymmer om morgondagen, inser de behovet
av en "regering". I detta syfte vänder de sig till "öfverklass-tjufvarne".
Den styrelse, som dessa realiserar, bygger på ordningsmakten, ämbetsmännen
och "rangprästerna". Kansler blir domprosten Svalgensup. Näringsrätten är
baserad på en sträng skråordning. Beskattning och straff grundas på "sti
gande skala, det ville här på Tjufön säga att lägre skråmän drabbades tyng
re under för öfrigt lika omständigheter" (OHS vol. 13)»
63. Edström M., Olof Högberg (Folklig kultur 1954:8), s 215.
64. I Konung Carl XI:tes Dagbok (1808) nämns ej något, som kan styrka Högbergs
framställning. Genom korrekta detaljuppgifter som att Karl XI på sin färd
övernattade i Njurunda prästgård samt den 7 och 27 juni åt middag på biskops
gården i Säbrå illuderas autenticiteten. Uppgifterna kan Högberg ha hämtat
från A. Hülphers, a a, s 56,eller direkt ur Karl XI:s dagbok. Uppslaget till
Karl XI:s ingripande stammar möjigen från ett domkapitelprotokoll daterat
september 1693. Där uppges, att allmogen i Jämtland klagat över sina skyldig
heter mot kyrkoherdarna och kaplanerna. Det framgår vidare att liknande miss
hälligheter funnits i Ångermanland och Medelpad. Kungen hade därför utlyst
ett räfsteting i Jämtland, där han önskade att biskopen och några konsisto
riemedlemmar skulle närvara. Domkapitlets resolution är emellertid, att kal
lelsebrevet kommit för sent. Alltså "ursäktar sig Consistorium denna gången
för dess uteblifvande". Högbergs kommentar är: "Detta protokoll är skrifvet
under den 30 augusti men innehållet visar, att vissa förhandlingar ägt rum
under tidigare dagar." I Den stora vreden heter det: "Första kallelsebrefvet
afgick i god tid men de högvördige herrarna fingo det till protokolls märkligen sent" (1:81).
65. Karl XI:s agerande påminner snarast om riksrådskommissionens besök i Norr
land 1670. Som exempel på Högbergs frihet mot den historiska sanningen kan
vidare anföras episoden med Mathias Steuchius' utnämning till biskop i Lund
(1:112 f). I själva verket erbjöds Steuchius Lundastiftet redan den 7 juni
utan några som helst förbehåll eller villkor (se härom G. Bucht, a a, s 163)66. Lika ensam som Daniel Israelson är på 1600-talet med sin kritik av präster
skapet, lika ensam håller Slepen i Krånge stånd mot de skövlande bolagsher
rarna i slutet av 1800-talet (se Norrländska karaktärer I. En af de omutlige,
SP 25.4.1899). Gestalten möter på nytt i Från Norrlands sista halvsekel!
67. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, s 586. Enligt den lokaltradition,
som Högberg refererar till i föredraget om de svärmiska rörelserna i Norr
land, skulle den fullständiga bibeln ha kommit till Härnösands gymnasiebib
liotek som krigsbyte. H.S. Nyberg uppger i Om sjätte Mosebok på Frösön
(Festskrift till C.J.E. Hasselberg 1931), s 337, att föreställningen om en
sjätte Mosebok var levande tradition i Jämtland ärtnu på 1930-talet. Enligt
uppgift av G. Qvarnström återspeglas samma tradition i en lek, som förekom
vid familjefester i Härnösand under samma årtionde.
68. Referat efter M. Ruuth, Karl XII i den mystiskt-separatistiska profetians ljus
(Kyrkohistorisk årsskrift 1914), s 434 ff.
69. Excerpten refererar att Petter Henrikson Schäffer blivit "för åtskilliga svär
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merier och lärosatser /-/ dömd af Abo hofrätt ifrån lif, ära och gods". Av
en av Högberg gjord kommentar till denna excerpt framgår att han satt Schäffers fängslande i samband med be handlingen av Nils Grubb. Det heter: "Den
Grubbska tragedien påbörjad" (excerpt ur domkapitelprotokoll den 28.11.1716,
OHS vol. 24).
70. Protokoll för studentföreningen Verdandi 5.5.1889 (U UB U 3001 c).
71. En dagboksanteckning den 26.10.1902 visar, att en tidningskollega vid besök
på Fredsgatan studerat "franska revolutionen", något som tyder på att denna
varit föremål för intresse i vänkretsen.
72. Jfr med brevet till Erik Thyselius, se s 56.
73. Se ovan s 23.
74. 1 tidningsin tervjun, gjord med Högberg efter Adalskravallerna, (OHS vol. 39).
75. Se ovan s 55 f.
76. C!. Tideström drar i Dikt och bi ld, s 292, efter anvisning av G. Qvarnström,
en parallell mellan Eugène Jansons målning Demonstrationståg 1901 och anti
kristernås tåg till Bispehöjden.
77. Rydberg V., a a, VII, s 110. Se vidare G. Löwendahl, a a, s 293.
78. Föredraget, betitlat Fosterlandet och pansarbåtsfrågan skrivet 1912 (OHS
vol. 13).
79. Högberg O., Utbölingar 11:156.
80. ib. s 157.
81. ib. s 156.
82. Se ovan s 53.
83. Jfr med Högbergs tidigare citerade synpunkter på förhållandet mellan arbe
tare och arbetsgivare samt hans ställningstagande till strejkaktionen.
84. Qvarnström G., Det vittra kalejdoskopet (Västernorrland. Ett sekel 1862-1962
II), s 40.
85. E. Linderholm menar, att bakom detta döljer sig "de sista stora akterna af
en stor religionshistorisk kamp på svensk mark mellan uråldrig hedentro och
kristendom". Han tillägger, att "en mängd förkristna föreställningar kvarlefde längre, än man anat, och bland dessa äfven tron på en sidovärld af go
da väsen, som af kyrkan bekämpades som onda" (a a, s 423).
86. OHS vol. 2.
87. Notisen har inspirerats av ett besök av teosofen grevinnan Wachtmeister i
Sundsvall. Högberg o. vännen Hammarberg bevistade en av sammankomsterna, och
Högberg skriver: "I likhet med undertecknad trodde icke heller 'vi teosofer'
(dvs grevinnan Wachtmeister och hennes trosfränder) på någon syndernas för
låtelse, blott en gudomlig rättvisa, som dock från grefvinnans horisont ted
de sig som ett ideal af bokhållarmässig ordning. Gud fader har en motbok med
hvar syndare och i den motboken är debet och kredit uppfördt och bokslut
gjordt ej blott för år och månad, utan för dag och timme, minut och sekund,
för hvarje odelbart ögonblick i lifvet. Hvad syndaren skall ha till godo
eller ondo vid hvart och ett af dessa ögonblick, det får han också i det ögonblicket, så att hvar och en till detta nu har fått hvad han skall ha från
den himmelske skattmästarens pulpet och därmed alldeles jämnt, så att det
finns hvarken öfverskott eller brist kvar till nästa tidsmoment /-/ Gud är
en stram, ordentlig herre, vill icke vara någon skyldig, och icke heller ha
något att fordra. Han är sålunda just sådan som en mönstergild engelsk ar
rendeinspektor kan och bör vara" (den 8.6.1903).
88. ib.
89. I den senare romangen sägs det exempelvis, att Fernan Diego måste gå under
eftersom han är "Svekets barnbarn". Farfadern lät "rättfärdigheten offras,
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för att icke offras själv, men jag blev det i hans ställe" (11:213).
90. Även denna tanke möter i annat sammanhang hos Högberg. I artikeln Bärsärken
Matte, skriven efter 1905 (OHS vol. 9) hoppas han: "Gud give att svenska
folket finge något att spänna nerverna för, då skulle det strax förvandlas
från kältringar till riddersmän."
91. Högberg O., Några sagor. 1. Björn-Sigg stämmer kvarnar för rike fader Mats
(Svea 1890:257?
92. I Materialism och idealism skriver Rydberg: "Emellertid förnimmer äfven mäng
den af de människor, som icke äro djupare religiösa naturer, ett något, som
man i alla tider tolkat såsom en Guds röst i människan, nämligen samvetet
/-/. Samvetet är dess harmoni eller disharmoni, det inre gillande eller ogillande, som ledsagar våra handlingar; det är ett fällande och godkännan
de vittne, men det är icke domare, det är icke t ankekraft eller omdömesför
måga, hvarmedelst vi teoretiskt inse hvad som är sant eller osant /-/. Sam
vetet är det hos människan inneboende kraf på henne, att hon skall vara
ärlig mot sin egen bättre natur" (s 256 f). Se vidare G. Löwendahl, a a,
s 233 f.
93. Nordau M., a a, s 305.
94. Se ovan s 48.
95. Dagboksanteckning (OHS vol. 30).
96. Högberg O., Utbölingar (1:213).
97. Jfr ovan s 49 ff.
98. Denna schism är historiskt korrekt. Se härom A. Lindeli, Bidrag till histo
rien om Norrbottens läns bebyggande och odling, s 7 ff.
99. Nordström L., företalet till Den stora vreden 1921, s XVIII.
100. Högberg 0., 01-Evert med fuligen i näfverväskan (NIT 1894, s 383).
101. I Från Norrlands sista halvsekel gestaltas kärleks- och broderskapsprincipen
närmast av Björn-Walther. Han är den i Norrland ständigt kringvandrande björn
jägaren, vars främsta uppsåt är att hjälpa sina medmänniskor ur trångmål.
Också hos Ludvig Nordström återfinns 01-Everts budskap, närmare bestämt lagt
i Petter Svensks mun. Se närmare härom G. Qvarnström, Från öbacka till Urbs,
s 494 f. Det kan i sammanhanget påpekas, hur nära Gråe Jägarns och 01-E
verts gestalter ligger. Det visar sig nämligen att tom Nordström gjort
sig skyldig till en felläsning. De ord han citerar är 01-Everts, ej Gråe
Jägarns.
102. Se ovan s 38.
103. Se ovan s 49.
104. I Antropologi (Filosofiska föreläsningar III), s 111, säger Rydberg exempel
vis: "Lif och förnimmelse finnes äfven där vårt öga är ur stånd att upp
täcka dem, och sjelfva de mekaniska förloppen i naturen torde i grunden va
ra fenomen för oss af andlig natur."
105. Tanken återkommer i något varierad form i samband med Björn-Walthers gestalt
i Utbölingar. Då Björn-Walther går ut i naturen tar han för säkerhets skull
sin bössa med sig: "Omgivningen visste vad en jakt var, men hade jägarn upp
lyst, att han ville upp till en bergklint för att än en gång, den sista, skå
da Guds härlighet i naturen, så skulle de ha gapat, blinkat och tasslat, skoc
kat sig i skvallermöten och slagit sina mörka huvuden samman för att utgrunda,
huru det var fatt med gubben" (11:212 f).
106. Se ovan s 50.
107. Hur Den stora vreden kom till (Sv.D. 7.10.1906).
108. Även påpekat av G. Hasselberg i Den stora vreden och 1800-talets litterära
strömningar (Ångermanland-Medelpad 1933), s 26.
109. Om denne se A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, s 429. Att Svarte-Mickel
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kallar sig Loth, ej Löth, förklarar Högberg med att "pricken över o brydde
sig utländingen aldrig om" (11:355).
110. Se P. Stolpe, Landshöfding örnsköld, s 6 £.
111. Den 23.4.1717 noteras att samerna i Arjeplog ej vill ha "slagskämpen Gran
berg till sin pastor" och har därför riktat en Supplik till Löth-örnsköld
"begärandes dr Granlund" i stället. Samma år anförs i ett annat, icke da
terat protokoll,att "generalguverneuren Löth-örnsköld hafver intet med flyk
tingmedlen att beställa, emedan sådant är Consistorium anbefalldt, hvarken
med deras utdelande eller indrifvande af Pastoribus, som honom intet hafva
att redovisa". Slutligen uppges i ett protokoll av den 21.6.1719, att en
borgare Högström fått burskap genom Löth-Örnskölds förmedling "emot bor
garnes kanaljerier" (OHS vol. 24).
112. Högberg söker dock målmedvetet undanröja misstanken att landshövding örn
sköld på något sätt kan ha stått modell för Svarte-Mickel (se t ex III:
209).
113. Jfr med P. Stolpes uppgifter i a a om örnskölds verksamhet och behandling.
114. Om denna tradition se G. Löwendahl, aas 364.
115. Nordau M., a a, s 120.
116. Lidên A., a a, s 124 f.
117. Lundevall K.-E., a a, s 50.
118. S.G. Edquist menar, att de ryska nihilisternas exempl alltid måste uppmärk
sammas "när man diskuterar offer- och kallelsemotivet i 80-talets littera
tur". Det heter vidare: "Den ryska populismen märktes i litteraturen omkring
1880 inte endast som ett direkt motiv; man kan också räkna med den som en
mäktigt drivande kraft bakom många uttryck för sociala undergångsstämning
ar, social och politisk revolutionism samt revolutionär symbolik, särskilt
den med elden som grundelement" (Samhällets fiende. En Strindbergstudie,
s 129 f).
119. Jfr med citatet ur Nord-Sverige ovan s 64.
120. I artikeln Fröknar (OHS vol. 8) ägnar Högberg adelskvinnan som moder och
uppfostrarinna sm hyllning: "Säg hvad ni vill om adeln, men ett står lik
väl fast: de adliga mödrar, som fostrade Sveriges bästa generaler och stats
män, voro dock icke fyskam. Och ännu ha de icke uppnåtts än mindre öfverträffats såsom mödrar efter vår tids fordringar af den pösande storborgar
klassens damer."
121. Det görs ett par antydningar härom. Då torparen Mickel får besök av Gråe
Jägarn, säger han: "Ja, äst du icke densamme, som rår om gossen?" På detta
svarar Gråe Jägarn undvikande (1:47). En annan replik av Mickel något läng
re fram är: "Och så förstår jag nu din naturkänning för gossen, som skall
ärfva ditt arga kött. Nånå, sämre kunde du ha betett dig, fast något mer
än din skyldighet gör du inte" (1:48). Detta emotsägs inte av Gråe Jägarn,
varför det är troligt att Högberg tänkt sig honom vara far till SvarteMickel.
122. Ett undantag utgör Emanuel Bredman.
123. Om diskussionen kring bördsadel respektive sinnets adelskap se G. Löwendahl,
a a, s 299 f.
124. Protokoll för den 21.2.1888. Diskussionsämnet var: Huru-skall man bäst verka
för klasskillnadens utjemnande med Mauritz Hellberg som inledare. En talare,
som ej trodde att klasskillnaden skulle kunna försvinna, hoppades att "fram
tiden skulle få se en värklig aristokrati, en de tjenandes aristokrati"
(U UB U 3001 b).
125. Föredrag och förarbete till Den stora vreden (OHS vol. 9).
126. I Högbergs arkiv finns en rad anteckningar och artiklar, som vittnar om för
fattarens intresse för den fornnordiska epoken (OHS vol. 8, 13, 27, 28 och 29).
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127. Jfr med P. Hallberg, Den isländska sagan (Verdandis skriftserie 6), s 97.
128. Också i annat sammanhang d okumenteras Högberg faiblesse för list och fintlighet. Egenskaperna återkommer exempelvis vid teckningen av Björn-Walther
i Från Norrlands sista halvsekel och Figge George i Storfursten av Lappland,
Möjligen kan detta stä i visst samband med Högbergs förkärlek för skämthistorien.
129. Eventuellt är detta också en reflex av Högbergs studium av W.H. Prescottts
Perus eröfringJ'rescott skriver om Pizarro bl a: "Liksom Cortes egde Pizarro
en god del af denna frimodiga och manliga vältalighet, som rör soldatens hjerta
mer än retoriskt prål eller det vackraste flöde af talförhet" (sv. övers.
1877, s 191). Om Högbergs relation till Prescott se s 155.
130. Citatet hämtat ur Rossholm M., a a, s 229 .
131. Även påpekat av R.F. von Willebrand, a a, s 275 .
132. I tidningsintervjun
med Högberg efter Âdalskravallerna yttrar författaren:
"Redan 1706 ha vi de tre tusens tåg mot Bispehöjden i Härnösand, där då den
Norrländska lantdagen var församlad. Till rallareupproret i Sundsvall 1879, där
det dock gällde en fullt berättigad lönerörelse, och Sollefteå 1882, kunna
vi lägga namnen Sandö och Kramfors och nu senast Lunde. I ett län av detta
kynne fordras en fast hand vid styret, men fastheten måste vara förenad med väl
vilja och förståelse för att icke komma till korta. Väl kan fastheten komma från
södern, men välviljan och förståelsen kunna vi sällan vänta därifrån. Man lugnar
inga uppretade norrlänningar genom att hålla tal på skånska /-/. Vi vilja helst,
fatän vi befinna oss långt borta från nådens sol, som skiner över Stockholm,
undslippa att bli styrda av sörländska vicekungar, även om dessa skulle ut
väljas med större omsorg än hittills skett. Nej, för att utplåna det misstro
ende, som ända sedan birkarlarnas dagar varit riktat mot söderifrån kommande
översåtar, torde det vara på tiden att styra Norrland i allmänhet och Väster
norrland i synnerhet - ett av landets folkrikaste, tätast bebyggda och natio
nalekonomiskt betydelsefullaste län - med infödda hövdingar och fogdar, som äga det levande folkets förtroende, som äga kraft och auktoritet att hävda riks
gemenskapen och som hava förutsättningar att återuppväcka en sund provinsialism
såsom motvikt till locktonerna från denbesoldade internationalismens hönsgård.
Norrland åt norrlänningarna."
133. Jfr med Max Nordaus framtidsvision om ett samhälle, där solidariteten är ett fak
tum: "Då heter det icke längre: en hvar för sig, utan: en för alla och alla för
en" (a a, s 247).
134. Då det så eftertryckligt betonas att Mikael Loth sätter samhällsnyttan i främsta
rummet, kan Högberg ha dragit en parallell med landshövding örnsköld. C.G. Nor
din skriver i Landshöfdingen Pehr Abraham örnskölds styrelse: "Tydligt har hans
Embetsmarma-bana tagit sin riktning från den öfvertygelsen, att det allmännas
tjenst är enda ändamålet med hela Embetsmanna-inrättningen"(s 1).
135. Se ovan s 53 .
136. Nyström A., Positivismens politiska nutids-program, s 34 .
137. J.S. Mill skriver i a a, s 18, att tills dess friheten förverkligats finns för
människorna intet bättre än "att blint lyda en Akbar eller en Karl den store
138. I Under "Jesu bröders" spira_ återfinns samma liberala och odogmatiska kristen
domssyn, som Mikael Loth ger uttryck för. Här tänkes religionerna smälta sam
man: "Gräl mellan olika trosläger blev vid dödsstraff förbjudet och kunde alltså
ej hålla trons sköldar och andens svärd stålsatta. Den stadigt värnade friden
medförde, att kärleken allt som oftast slog enande bryggor mellan olika troen
de och utjämnade skiljaktigheter till en viss fördragsamhet. /-/ Man började
småningom tycka, att både Christus, Moses och Muhammed kunde vara bra på olika
vis /-/. Religionerna försmälte, raserna likaså till en ny folkstam" (1:23 f).
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Jfr även med följande rader ur tidningsartikeln Hedningar (sign. Ericus, SD
23.9.1902): "Må hvar ock en gärna hysa hvilken tro han behagar; men må han på
samma gång respektera andras tro och öfvertygelse och må han framför allt ihågkomma, att högre än alla religionsformer och trosbekännelser står kärleken till
sanningen och kärleken till nästan!"
139. Mot manchester - liberalismens laissez-faire princip riktades angrepp från så
väl marxistiskt som vänster-liberalt håll. Om denna diskussion se G. Löwendahl,
a a, s 303.1 Socialismens omöjlighet eller den s k vetenskapliga socialismens
ovetenskaplighet skriver A. Nyström i överensstämmelse med dem, som vände sig
mot manchester-liberalismen: "Låt gå-systemet är här höjden af vishet. Den so
ciala känslan har ersatts af en bekväm och hänsynslös sofistik" (s 97).
140.

I En märklig befrielse (Norrsken julnr 1906) hävdar Högberg apropå spritmissbrukare, att det är samhällets plikt att "öfvertaga förmynderskapet öfver dem som
blifvit omyndige under lasten". Synpunkten om samhällets skyldighet att ingri
pa under vissa omständigheter återkommer i Under barbarernas ok (OHS vol. 8),
skriven efter storstrejken. Högberg vänder sig mot förföljelsen av strejkbrytare och tillägger: "Behöver det förtigas, att de som äro i stånd att tänka och
handla så, äro omyndiga stackare, vilkas förmynderskap skall, måste och kan ta
gas ur händerna på barbarerna i Lögnens hus /-/ för att återbördas i de händer
som äga att utöva förmynderskapet: samhället." En skämtsam variant av denna syn
kommer till uttryck i ett koncept om en resa till Stockholm, som Ludvig Nord
ström och Högberg gjorde tillsammans 1906. En mindre behaglig medpassagerare
väckte irritation och Högberg ingrep på sitt barska sätt mot denne, dock icke
Nordström. Vid framkomsten till Stockholm visade det sig att den misshaglige
personen tagit Nordströms resväska. Högberg kommenterar: "Så mycket fick en
'noninterventions-snork' genomgå till straff och varnagel för sin svaghet. Lö
nen för svag undfallenhet mot dåliga samhällselement uteblir aldrig" (Under bar
barernas ok. Huru järnvägens tredjeklass befrias från dem, OHS vol. 8).
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Hasselberg G., a a, s 34. I Mathias Kiörning (HP 1906:138) hävdar Högberg på lik
artat sätt: "Huru en gärning gjordes och under hvilka betingelser den gjordes
och gärningens följder är hvad som värdesätter gärningen, motivet oafsett."

142. Mill J.S., a a, s 19.
143. Se härom Tingsten H., a a, s 11:337.
144. Om sägnens medlare se B. af Klintberg, a a, s 47.
145. Norrlandsfolkets beredskap och förmåga att sluta upp kring en kraftfull ledare
är för övrigt enligt Högbergs synsätt dess främsta egenskap: "En storhet har
jag dock kunnat se och upphöja hos dem: att de i barnslig tro och hängifvenhet
kunde sluta sig kring vissa personer, som därigenom blefvo skickade att varda
ledare af deras större öden" (Idun, a a 4.1.1906).
146. L. Nordström menar, att Mikael Loth därmed "går upp i hennes översåtaridéer"
(a a, s XVII), vilket emellertid är en felbedömning av Mäster-Sara. Se s 129 ff.
147. Enligt uppgift i O.A. Overland, a a 7, s 38,är gårdsnamnet Junkersdal autentiskt.
Overland skriver: "Preben von Ahnen ryckte in i Sverige genom Saltdalen, där
gården Junkersdal skall ha namn af hans läger, in i svenska Lappmarken."
148

Det ligger i linje härmed att Högbergs dom över Fredrik av Hessen är hård, då
han tillskrivs en bristande försvarsvilja. Prinsen kallas "den samvetslöse äfventyraren" (111:415). I ett föredrag, skrivet efter unionsupplösningen, heter
det om samme man: "Norrlands olycka berodde på att Fredrik af Hessen p g a
sina anspråk på tronen ledde rikets försvar så jämmerligt han kunde för att
göra gemålens regering förhatlig inför folkets stora massa" (OHS antb 16, vol.
25), ånyo en variant av Högbergs subjektiva historietolkning.

149.

Detta intygas av Högberg i ett förarbete till Den stora vreden, dock med det be
tydelsefulla tillägget, att det förvisso finns en motsvarighet i verkligheten,
även om detta ej nämns i historieböckerna (OHS vol. 8). Det är möjligt att han
här syftar på det faktiska förhållandet att Danmark-Norge och Ryssland vid
slutet av år 1708 närmade sig varandra och tsaren försökte förmå dansk-norska
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hären att göra ett infall i Sverige. År 1709 förklarades krig. Alexander Ström
berg begav sig 1711 mot norska gränsen men det norska företaget avbröts. År
1715 började svenska angreppsplaner på Norge att ta form (uppgifterna hämtade
ur O.A. Overland a a 8, s 168 ff). Vidare kan möjligen det ryska anfall, som
Högberg skildrar, stå i samband med den sammandragning av trupper som gjordes
1714 vid Umeå. Ryssarna landsteg nämligen där detta år, brände och försvann
(uppgiften hämtad ur: Bergman E W,pseudonym E.W.B., Västerbotten och ryssarna
1714-1721. HT 1892, s 256 ff).
150. Osign. recension, Finland och Ryssland. D:r Svensens föredrag. Liknande synpunk
ter som Svensén framförde för övrigt Anton Nyström i Unionen och unionskonflik
ten, s 6.
151. a a, s 66 f. Av en tidningsartikel av Högberg, Baron Kolbars hos norrlänningarna
(SP 7.3.1899), framgår att Högberg redan som student i Uppsala kommit i kontakt
med anti-ryska stämningar. Han berättar om hur en baron Kolbars varit på besök
på Norrlands nation. Denne höll därvid ett tal, där han varnade för Ryssland i
Finland och där han fortsättningsvis skall ha sagt till de norrlä ndska studen
terna: "Lären eder alltså att älska edert härliga land med Finlands tro och den
idealiska kärlek, hvarmed vi, svenske män i den transbaltiska landsflykten,
alltid omfattat Sveriges ärorika krona. I skolen taga dyra Hannibals-löften af
edra kommande söner, att Torne elf är och förblir den gräns, öfver hvilken bar
barerna ej skola utbreda Asiens herravälde vidare åt denna yttersta flygel af
Vesterlandet. /-/ Hvilken kunde vid denna tid förmå sig att tro på baron Kol
bars förutsägelse? Allmänna meningen lefde då på den stora,sedermera av Björnson
upptagna frasen: 'Den ryske jätten har all sin uppmärksamhet riktad åt söder
och öster. Mot Skandinavien har han intet ondt i sinnet.' Ack, de allmänna me
ningarne!"
152. Högberg O., Hvad Norrland ärft från Finland (SP 11.7.1900)«
153. Man noterar, att det "gränsvatten af sammanhängande floder och sjöar från Hvita
hafvet till Finska viken" (III:267),som omtalas, hade aktualitet kring sekel
skiftet genom de ryska planerna på att bygga en kanal, som skulle förbinda
Petersburg med Vita havet. En osignerad artikel i SP den 6.8.1901 avhandlar
detta ämne under rubriken En fornsaga skall förverkligas. Kanal från Finska vi
ken till Hvita hafvet. Sverige, Norge, Finland skola åter kringseglas.Nils
Vänglunds färd från Vita havet till Finska viken i Den stora vreden (111:298)
realiserar denna "fornsaga". Möjligen har Högberg skrivit tidningsartikeln. Att
spekulationerna kring ämnet sysselsatte honom framgår förutom av Den stora vreden även av ett koncept i hans samlingar med rubriken Skandinaviens omseglare.
Har någon sådan varit möjlig? (OHS antb 9, vol. 25).
154. Uttalanden i Nord-Sverige 1895 visar som nämnts, att kretsen kring tidskriften
varit unionsvänner. I SP den 13.10.1900 återfinns en artikel av Högberg, En
landsmålsafton. Svenskars och norrmäns språkliga närmanden, som pekar i samma
riktning. Den är ett referat av en föreläsning av Aug. Hammar. Med tveklös sym
pati betonar Högberg talarens synpunkter på norröna-målet som den gemensamma
nämnaren för norskt och svenskt landsmål. En återgång till de båda senare skulle
"närma de båda folken till språklig enhet, hvilket vore det oförgängligaste af
alla försvarsförbund på den skandinaviska halfön". "Liksom hvarje Napoleons sol
dat gömde marskalkstafven i sin rensel och hvarje skaplig nutida norrman öppet
bär en minister under sin bonjour, så hade hvarje svärdförande norsk på den ti
den en kungaspira i sin näfverkont," heter det ironiskt i ett anförande, för
modligen från sekelskiftet (Kung Sverres genomtåg till Norges eröfring, OHS
vol. 9). Den aggressiva tonen i ett föredrag fran tiden efter unionsupplös
ningen är heller inte att ta miste på. Högberg säger bl a: "Det kommer nu Nor
ges tid att köpa vett för egna pengar; hittills har det lärt sig vettlöshet på
svensk bekostnad" (OHS antb 17, vol. 25). I O.A. Overlands historia slutligen
finner man sarkastiska marginalanteckningar av Högberg av typ "den dumma norska
högfärden", "den lumpnanorska etiketten" (a a 12, ss 343,resp 350).
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155. I "Den stora vredens" farvatten (DN 4.1.1906).
156. I ett manuskript till Den stora vreden (OHS vol. 3) sägs detta ut mera direkt
än i slutversionen. Det heter: "Om konungen någonsin viker, så blir det för
ett helverk af detta slag efter vår Gustaf Adolfs testamente till sitt folk.
Ett örike utan några geografiska tvistepunkter med grannarne. Där kunna vi
bakom klippor och skär och en god flotta utveckla fiske, handel och sjöfart
i frid /-/."
157. Qvarnström G., Det vittra kalejdoskopet, s 44 .
158. Obetitlat föredrag, skrivet efter unionsupplösningen (OHS antb 17, vol. 25).
159. Se härom A. Lindell, a a, s 78.
160. Samma föredrag som nämns i not 158 .
161. Högberg O., Utbölingar 1:174
162. ib. 11:17.
163. ib.
164. Se ovan s 80.
165. Haglund S., a a.
166. Tryckt i Handlingar rörande Prestmötet i Hernösand den 15, 16 och 17 Augusti 1871.
167. ib., s 28 f.
168. Högbergs kommentar lyder: "Consistoriemedlemmarnas flertal visa sig här uppenbart
partiska mot Grubb i det de 'praesumera' hvad prosten själf bestridt och hans
motståndare icke ens göra sannolikt /-/. På det ställe där man skulle finna
Dr Görans yttrande i saken, finner man en blank sida, hvarigenom denne fähund
undandrog sig eftervärldens dom i detta stycke" (OHS vol. 24).
169. Om Pehr Brandell se J.Olsson, Folkrörelser vid mitten av 1800-talet (i Väster
norrland. Ett sekel 1862-1962) s 100 f.
170. I Anekdoter och karakterer från Franzéns biskopstid (i Nord-Sverige, majnumret
1895), skriver Högberg, att Brandell "bief en värklig sagohjälte, en af de få
personer,som under detta hundratal omgifvits af mytiska sägner" (s 19) .
171. Jfr med P. Stolpes uppgifter i a a, s 8 f.
172. ib. Högberg var medveten om Örnskölds insatser för att främja det norrländska
jordbruket. I Torsåkersbygdens förtider skriver han: "Det närmast följande sek
let (dvs 1700-talet) hade att upvisa jordbruksheroer inom Vesternorrlands län:
en biskop Hesselgren och flera präster, men först och sist landshöfdingarna
P.A. Örnsköld och Askling" (s 12).
173. Se härom K.-E. Lundevall, a a, s 48.
174. Episoden med Emanuel och de sju falska profterna har sin parallell i Från Norr
lands sista halvsekel i Björn-Walthers uppgörelse med frikyrkopredikanten Kyllersvärd. Se Baggbölingar 1:137 ff .
175. Gustaf Sundbärgs synpunkt på Emanuel Bredmans gestalt förtjänar noteras. I Det
svenska folklynnet skriver han: "Den bäst lyckade rent psykologiska skildring
en i detta arbete är, karakteristiskt nog, Lapp-Manel. Ty skall man i Sverige
intressera sig för människor) så skall det åtminstone vara för lappar. Där har
man strax ett litet grand af den främmande, exotiska doften, som ensam kan dra
ga till sig svenskens intresse." Sundbärg fortsätter: "Det är också karakte
ristiskt, att den kanske mest gripande händelseskildringen i 'Den stora vreden'
är beskrifningen af finn-byns brand. Så fort det gäller orätt mot främlingar,
är svenskens medkänsla städse öm och vaken på ett helt annat sätt än när det
gäller svenskar" (s 22).
176. Se ovan s 31 •
177. Genom Lapplands fjällregion (AB 15.8.1906; övriga artiklar i serien publicerades
29.8., 30.8., 5.9. och 7.9.).
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178. De svenska lapparna (OHS vol. 9), daterat 25.1.1925.
179. Qvarnström G., Från öbacka till Urbs, s 192.
180. Att frågan diskuterats också brevledes vid en senare tidpunkt framgår av en
korrespondens mellan Högberg och Anders Wide 1909. Wide skriver: "Måtte både
socialismen och storkapitalismen och allt annat sattyg få klorna klippta, så
att vårt hederliga svenska folk får fritt förkofra sig i sina gamla, goda,
sunda näringar. Både nomadlif och bondelif få rum i Lappland och böra rättvisligen omhuldas - ja, jag är trots allt så snäll att jag vill medgifva äfven
skogsindustrin och andra industrier utrymme där uppe, bara deras idkare ville
vara så hyggliga och ej sträfva efter öfverväldet där" (OHS vol. 32).
181. Meddelat i SP 29.1.1901, Norrlands uppodling.
182. Hasselberg G., a a, s 27.
183. OHS vol. 9. Föredraget bör ha hållits 1907, eftersom det annonseras i ST 5.11
detta år. Paradoxalt nog säger anmälaren: "Högbergs fantasi är af det nyktra
slaget, den sväfvar icke ins Blaue hinein och därför få hans hypoteser sannolik
het för sig." Av en anteckning, "Gunnil snälla", på en skiss med årtalet 1896
på baksidan framgår att sägenfiguren varit aktuell för Högberg redan under kon
ceptionen av Den stora vreden (OHS vol. 48). Vidare är de rader i O.A. Overlands
verk, som omtalar drottning Gunhild förstrukna (a a, band 2, s 208).
184. Återfinns i J. Nordlander, a a IV, s 125 ff. I Medelpad och Ångermanland åter
kommer Högberg till samma figur. Om identifieringen av henne säger han där helt
nyktert: "Dock, detta är blott sannolikhetens antydningar men intet verkligt
bevis för detta hemlighetsfulla ursprung" (1:71).
185. Jfr med Nordlander J., a a, s 125 ff.
186. Enligt L. Bygdens uppgifter i a a IV:125 hade Abraham Bång ingen dotter med
dessa namn.
187. En granskning av manuskripten visar, hur Högberg arbetat fram en allt mer ide
aliserad bild av Mäster-Sara. Så heter det i ett tidigt utkast: "Men MästerSara hade något för mycket af sitt köns oberäknelighet, liksom han (dvs SvarteMickel) af tidens ränkfulla statskonst" (Den siste fylkeskonungen i Norge,
OHS vol. 2). I ett annat sammanhang sägs Mäster-Sara grata "vers pa vers" (Vid
Västerhafvet 5. Landsfästen på Trondhems slott, OHS vol. 2).
188. I föredraget om de svärmiska rörelserna i Norrland (OHS antb 20, vol. 26) är
enligt sägnen denne skoldjäkne en Olaus Hellzén. Detta är ytterligare ett exem
pel på Högbergs tillrättaläggande av sina eventuella sägenkällor.
189. Påpekat av G. Hasselberg, a a, s 25.
190. Jfr med mästaren Ericus, 11:63.
191. Förutom drottning Gunhild kan Högberg möjligen också ha haft landshövding örn
sköld i tankarna för detta inslag. Då denne 1769 etablerat sig som landshöv
ding i Nyköping lät han där anlägga ett sjukhus och i samband med missväxten
1772-1773 "ett arbetshus för de fattigas försörjning". Se härom P. Stolpe, a a,
s 28.
192. I Kapitalets oc h arbetets problem skriver A. Nyström: "Den menskliga samlefnaden, som alltid måste organiseras med fästadt afseende på det allmännas väl el
ler allas nytta, kan nämligen aldrig ordnas genom yttre medel, dvs tvång" (s 12 f)4
193. Inslaget saknas i de tidigaste versionerna, något som tyder på att Högberg
allt eftersom arbetet fortskridit skärpt tendensen.
194. Se härom G. Löwendahl, a a, s 355 f.
195. Jfr med Högbergs ovan antydda förklaring till tant Steuchias cynism, s 93.
196. U. Boethius påpekar i a a, s 102 f hur den fornnordiska kvinnan idealiserades
av såväl Strindberg i Den fredlöse som av nynordisterna i allmänhet.
197. överensstämmelsen med Strindbergs kvinnosyn i exempelvis Svenska folket är
påfallande. Om Strindberg se U.Boethius, a a, s 229.
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198. Lidandets och medlidandets betydelse betonas starkt av i synnerhet Viktor
Rydberg. I Filosofiska föreläsningar. Antropologi III, s 276iskriver han
exempelvis:"Hvilken ofantlig betydelse för den mänskliga sammanlefnaden
medlidandet har behöver icke påpekas: hos den naturliga människan, som ännu
icke utbildats till sedlig karakter är det den enda inre motvikten mot en
samhällsupplösande själfviskhet." Se vidare härom G. Löwendahl, aas 311.
199. Olof Högberg (St.D. 20.11.1905).
200. Ludvig Nordström skriver, att Den stora vreden är en idédikt, "vars rötter
sänka sig djupt ned i kristendomens internationella historiska process och
som utmynnar där denna religiösa process i våra dagar utmynnat, nämligen i
den moderna demokratien" (a a, s XV).
201. Nordström L., a a, s XV.
202. Även påpekat av M. Edström i Olof Högberg. Den stora vredens författare
(Fönstret 1956:1).
203. Nordström L., a a XIII f.
204. Högbergs vidare syfte med Den stora vreden kan möjligen även utläsas av en in
vändning mot Nordström. I artikeln Lubbé7 Olof Högberg och'Stora vreden'
(NDA 8.2.1917) skriver han: "Jag frånsäger mig pä det bestämdaste den 'differentierade' landskaplighet som han (dvs Nordström) vill påföra mig i egenskap
av född ångermanländing."

Noter till KAPITEL VII. Komposition, berättarteknik och stil
1. Levertin 0., a a.
2. Hedberg T., a a. Omkastningar i tidsföljden förekommer mycket riktigt. Som
exempel kan nämnas att händelserna i Löftessvennen återkommen tänkes ta sin bör
jan "de sista julidagarne af pröfningarnas är 1713" (11:279). Den närmast där
på följande berättelsecykeln är däremot daterad Bispehöjden vid Hemösund
17 4/7 13 (111:3). De störande upprepningar, som Hedberg talar om, är å andra
sidan som G. Qvarnström påpekat för mig i de allra flesta fall skenbara. I
stället är det fråga om en förändring av författarens point of view. SvarteMickels öden, som kortfattat refereras i Mäster-Abraham (1:175 ff), återkommer
i Afgrundslögnen, som förbytte sig till dagens sanning (1:240 ff) men här lagda i Finn-Antons mun och sedda ur hans perspektiv, varför nytt stoff hela tiden
tillförs. På liknande sätt förhåller det sig med Lärde känna sin öfverman (III:
158 ff). I en dialog mellan Mäster-Sara och Anna Noraea framställs de händelser, som tidigare berättats i Tre råttor i kattens frånvaro (111:139) och
Vän och fiende brandskattas (111:140 ff).
3. Ljungstedt C.,ree . av Presentupplagan (Jämtlands Tidn.30.4.1906).
4. Brev till L. Nordström den 16.5.1906.
5. von Willebrand R.F., a a, s 195.
6. Holmberg 0., a a.
7. Nordström L., "Den stora vreden" utkommen i sin helhet (VA 5.1.1907).
8. Larsson H., Den stora vreden (NT 1907:5), s 366. Så påpekar även R.F von Willebrand i a a, s 194 apropå Presentupplagan: "Därmed har det onaturliga saklä
get åstadkommits, att en och samma publik lärt sig känna ett och samma arbete
under alldeles olika förutsättningar i afseende å dess forni och innehåll."
9. von Willebrand R.F., a a, s 272.
10. G. Qvarnström vill definiera kompositionen som ett collage med en genomgående
röd tråd, vilken senare ger romanen en inre enhet.
11. Björck S., Romanens formvärld, s 259.
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12. Undantag utgör de manuskript, som i bil.4 betecknats A:£.
13. OHS vol. 4. Ett brev till Fr. Hellberg av den 31.1.1906 (NM) bekräftar på
likartat sätt verkets episodiska uppbyggnad. Högberg menar, att Iduns Present
upplaga kunde "duga som själfständig bok
Han undrar vidare om det inte
kunde gå "förträffligt att taga ett urval, där tyngden faller på andra punk
ter? Vore det fråga om billigare upplagor, som en större massa mindre fasar
för, så finnas flera möjligheter att utdraga ur 'Den stora vreden"'.
14. I ett brev till Fr. Hellberg den 26.5.1906 dryftas möjligheten att genom någ
ra strykningar nedbringa verkets längd. Högberg menar emellertid, att "allt
likasom synes vara sammansvuret mot de eventuellt påtänkta uteslutningarna af
hvad som efter min gjorda indelning är I, 2, Till strids mot landets drakej
II, 2 Ödesvägen till en lifsgärning (episoden med Mäster-Saras besök hos Hästafot)/-/, 11,5 Skulfolkets saga". Anledningen till Högbergs ovilja att göra des
sa uteslutningar tycks i första hand vara den "missproportion" mellan de olika
delarnas längd, som skulle bli följden (brev till Fr. Hellberg KB Vr 57).
15. Påpekat av G. Hasselberg, a a, s 22 f.
16. Se ovan s 78.
17. Se not 13.
18. Högberg O., Lübbe, Olof Högberg och 'Stora vreden' (NDA 8.2.1917). I samma ar
tikel bemöter Högberg för övrigt även åsikten att Den stora vreden ej skulle
vara en roman med en hänsyftning på svenskens aversion mot historia och svag
het för det utländska: "Och det må ju så vara med den språkligt förflackade me
delklassen av borgerskapet med dess inpräntade skräck för allt äldre, dess ohistoriska sinne, när det gäller något svenskt, något som ej kommit under ut
ländska trumpetstötar."
19. Också S. Björck har i a a, s 272, påpekat Gråe Jägarns betydelse som en samman
hållande faktor. Detta har likaså författaren själv medgivit i en intervju:
"Högberg har medvetet tagit upp honom som en förmedlande länk genom hela bo
ken för att ge den fasthet och bibehålla sambandet mellan berättelserna"
(Haglund S., a a).
20. Här har endast förgrundsgestalterna nämnts.
21. Om Finn-Antons funktion i kompositionen se nedan s 145.
22. En kontroll av de tre första berättelsecyklarna i de olika delarna visar, att
av hela textmassan utgörs ca 58 % i del I, 60 % i del II och 72 % i del III av
dialog.
23. Alexander Stromberg var nämligen guvernör i Norrland 1704-1706. Den närmast
följande berättelsecykeln är tidfäst till 1707. I tidningsartikeln Olle Hög
berg om Ådalen (OHS vol. 39) uppger författaren att den aktuella händelsen ägt
rum 1706.
24. I det ovan citerade brevet till Fr. Hellberg 26.5.1906 skriver han: "I alla
händelser, om sagan också i och för sig är 'fristående', så haka dock den
föregående och efterföljande berättelsen organiskt in uti henne på ett sätt
som likväl ej med full nödvändighet fordra henne till mellarikamrat. Det finnes
anslutning å ömse sidor men den binder ej i egentlig mening. (Detta hade väl
också varit mitt ideal med hela uppställningen men att jaga efter detta fördöm
da ideal är en sport, som jag knappast skall råda någon att försöka." Det
kan noteras, att berättelsecykeln Skulfolkets saga av Högberg själv bedömts
vara "det drägligaste i hela samlingen"- (ib.).
25. G Qvarnström säger sig i Den stora vredens final finna en parallell till in
ledningskapitlets dramatiska spelöppning. "Master-Sara,besatt liksom en gång
Svarte-Mickels mor, går som hon ut i vildmarken för att föda." Mäster-Sara
skulle vid detta tillfälle enligt Qvarnström vara sinnesförvirrad. I romanens
slut finner Qvarnström en"betydelsefull triangelgrupp,fa:r-mor-son" som sägs
vara en kompositioneil motpol till Den stora vredens början. Vidare skulle
sonen vara "den siste löftessvennen", varigenom "den hemlighetsfullt messi-
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anska successionen är säkrad" (Qvarnström G., Det vittra kalejdoskopet, s 41).
Vad beträffar det sist nämnda motsägs det klart av prästerskapets ovan cite
rade tirad. Vidare benämns Svarte-Mickels och Mäster-Saras son ingenstädes
"den siste löftessvennen". Finalen utgör inte heller någon kompositioneil mot
pol till inledningen i den bemärkelse som Qvarnström menar. Mäster-Saras sin
nesförvirring inträffar nämligen långt efter det att hon fött sin son och inga
lunda heller i romanens final om man därmed avser skildringens avslutande be
rättelsecykel. I stället skildras Mäster-Saras psykiska obalans redan i del
II, närmare bestämt s 76-117.
26. Brevet från Högberg till Fr. Hellberg den 26.5.1906 (KB Vr 57) visar hans ovilja att slå sönder Landsherren i krig i två delar. Någon egentlig motivering
lämnas ej, bortsett från att författaren önskar behandla "själfva hufvudblocket i landtdagssituationen år 1713" i ett sammanhang.
27. Ludvig Nordström har observerat detta. I sin recension av Den stora vreden
i VA i januari 1907 skriver han: "Högberg har sett, att denne Loth-örnsköld
är centralfiguren i alla ödena. De händelser, som föregå hans uppträdande
riktas likt Messiasprofetior mot honom, han utför de underbara gärningar,
som spåddes om befriaren från gamla draken, han störtas när värket är utfördt
och märkvärdiga sägner gå efter hans drastiska sortie från scenen om att han
lefver och arbetar i ett lappländskt fjäll /-/. Det är denna enhetliga kompo
sition, som nu omsluter värket och ger det så märkliga linjer /-/."
28. Högberg O., Förut och efteråt. Att vakna som en berömd man (VA 21.ii.i905).
29. Eva Wennerström påpekar i Expressiva anföringsverb (Svenska stilstudier tilläg
nade B. Hesselman), hur Strindberg gärna brukar laddade anföringsverb i stället
för "säga", i synnerhet i Hemsöborna. Hon tillägger, att detta har blivit ett
manér hos andra författare, i synnerhet hos Högberg.
30. P. Hallberg påpekar i Bondenaturalism. En studie i Jens Tvedts tidiga dikt
ning (Edda 1968:4) s 227 om detta sätt att teckna olika former av sinnesrö
relser: "Det ligger åtminstone nära till hands att se detta drag som ett arv
från de isländska sagornas 'behavioristiska' människoteckning." En direkt påver
kan från den isländska sagan behöver dock ej föreligga. S. Björck konstaterar
nämligen: "Att utifrån avläsa kroppsrörelser såsom mätare på själsrörelser in
tresserade särskilt den äldre naturalismen och impressionismen" (a a, s 150).
31. I AB hävd ar J.A. Runström, a a, att Högberg visserligen är skald, "men ungefär
på samma sätt som Ling var det i Asarne", dvs oförmögen att skapa karaktärs
bilder. 0. Levertin noterar i a a som negativt, "att denna kompakta och oöfverskådliga stil" ofta skymmer "som en prålig brokad själfva människoskildring
en och lämpar sig i sin styfhet icke för någon sorts psykologi". Människorna
betecknas av Tor Hedberg, a a, som "konglomerat, icke organiska väsenden".
32. Högberg O., Förut och efteråt. Att vakna som en berömd man (VA 21.11.1905).
33. Idun 4.1.1906.
34. Även påpekat av G. Hasselberg i Några anteckningar om Olof Högbergs språk (Fest
skrift till Erik Modin 1937), där det anmärks, att den objektiva krönikestilen
ofta bryts av "utvikningar och resonemang av starkt subjektiv prägel" (s 119).
35. Högberg O., Förut och efteråt. Att vakna som en berömd man (VA 21.11.1905).
36. Se A. Solis de Rivadeneira, a a eng. övers(1724)ss 51, 89, 115, 122, 142 samt
W. Prescott, sv. övers.,ssl54, 158, 165, 169, 174. Om Solis' och Prescotts bety
delse för Högbergs stil se s 154 f.
37. Citatet hämtat ur S. Björck, a a, s 16. Om Viktor Rydbergs betydelse för Hög
bergs stil se s 154.
38. Några exempel ur Prescotts krönika må anföras som jämförelse: "Det var en af
dessa plågor från vredens bägare, hvilka förstörelsens ängel, som följer i eröfrarens spår, utgjuter öfver de dömda folken" (s 161);" /-/ medan Incas lo
jala vasaller ådagalade all den sjelfuppoffring, som man träffar hos män, som
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anse sina egna lif af ringa värde i sin herres tjenst" (s 173); "De kunde väl
hafva skakat sjelfförtroendet hos hjertan, som voro mindre modiga" (s 188).
39. Jfr ovan s 84.
40.

Björck S., a a, s 17.

41. Hellkvist 0. (sign.-otton), Alle.
42. Malmström S., Stil och vers i svensk 1900-talspoesi, förordet.
43. Högberg 0., a a (VA 21.11.1905).
44. Jfr med ett uttalande i DN 20.11.1905. Den framställning, som skulle få stoffet
att framträda bäst, sägs vara "Snorre Sturlasons sagor, hvilka redan från min
skolålder hört till min käraste läsning. Det kärfva och korthuggna i stilen
öfverensstämde på pricken med den tidsålders och den landskapsindividualitets
kynne, som jag hade till mål att teckna". Med säkerhet har Högberg läst om
Konungasagorna under uppsalatiden. Han lånar den nämligen den 9.4.1887 (se
U UB U 1693 b).
45. Sannolikt syftar Högberg här på Christie-Lindes Det stora Hedmanska stipendiet
och de akademiska myndigheterna vid Uppsala Universitet, 1884.
46. Att döma av ett yttrande i Dagen, a a,avser Högberg härvid i första hand Prescotts History of the Conquest of Peru I—II (1847, sv övers. 1877). Han talar
nämligen där om "Pizarros invasion af Chile", en händelse som finns avhandlad
i nämnda verk.
47. Ytterligare dokumentation för Högbergs intresse för det spanska språket är en
anteckning i Privatkrönikan, där han noterar att han lyckats "finna en god
öfversättning till Villa Zoers Blod och ruiner - Sangue y ruinas" (den 21.1.
1903). Även följande ord vittnar om hans entusiasm för spanskan: "Det stolta,
spanska folket, som bröt kalifernas makt, fann vägen till nya världen och framblomstrade det nutida Europas första klassiska litteratur på världens ädlaste
1itteraturspråk (min kurs.), detta folk tar sig i våra dagar ut som en svart,
osocial smutspöl" (ur föredrag, skrivet efter unionsupplösningen, OHS antb. 16,
vol. 25).
48. Sjöberg G., Den gamle tidningsmannen som blev en stor epiker (St.D. 15.5.1921).
49.

En Norrlandsdiktare (AB 15.11.1905).

50.

Högberg 0., Förut och efteråt. Att vakna som en berömd man (VA 21.11.1905).

51. En stickprovsundersökning visar, att 57 l (del I), 47 % (del II) och 48 % (del
III) av meningarna har hypotaktisk konstruktion. Stickproven har gjorts efter
den modell, som C.H. Björnson brukar i Läsbarhet. Ett tillfredsställande stick
prov efter detta mönster blir för Den stora vreden var 17:e sida i del I och II,
var 21:a sida i del III. Som jämförelse kan läggas Vapensmeden, Röda Rummet och
Gösta Berlings saga, där motsvarande siffror för de 500 första meningarna i
respektive verk är 58.0 l, 57.8 % och 38.4 %. Uppgiften är hämtad ur H. Gullberg, Berättarkonst och stil i Per Hallströms prosa, s 447.
52. Sättet att foga den ena bisatsen till den andra i en kedja minner om såväl tal
språket och det muntliga berättarmönstret som Snorres Konungasagor. Ett par
exempel ur Konungasagorna (Hildebrands övers.) må anföras: "Salve for söder
till Fjärdarne att träffa konung Ödbjörn, som regerade där, och bad honom om
hjälp, att han skulle komma med sin här och bistå honom och konung Arrived" (s 55);
"Till sist vardt konung Harald så rasande och vred, att han gick fram i rösnen
å sitt skepp och kämpade då så häftigt, att alle frambyggarne å Arnveds skepp
ryggade tillbaka till masten och några föllo" (ib.). Som Helge Gullberg påpe
kat är den öppna, "associativa" hypotaxen även signifikant för Strindbergs pro
sastil (a a, s 158).
53.

I relationens 500 första meningar svarar 3 fall av hvilken mot 88 av som. På
samma avsnitt förekommer endast ett pronominellt adverb.

54. Denna satsförbindelse förekommer endast 7 gånger i relationens 500 första mening
ar.
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55. Om Strindberg se H. Gullberg, a a, s 158.
Som jämförelse lämnas några exempel ur Konungasagorna: Konung Harald lade un
der sig de två fylkena, skipade rätt åt folket, tillsatte styresmän och gjorde
folket sig tillgifvet (s 54); Han for vintertid ut till sina skepp i Tunsberg,
tillredde dem och seglade österut öfver fjärden (s 59); Då leddes Harald jarl
att sitta pa öarna, steg ur jarlsdömet, tog höds-rätt och for sedan österut
till Norge (s 67).
56. Brev till Fr. Hellberg (NM).
57. Rike-Mates är visserligen en av översåtarna men har här räknats till underså
tarna, eftersom han talar som de. Undersåtarnas dialog sträcker sig fram till
s 50, r 8; översåtarnas till s 122}r 13.
58. Citaten hämtade ur den engelska övers. 1721.
59. Stildraget når enligt G. Holm i Epoker och prosastilar, s 91, sin höjdpunkt i
1600-talets predikan. Man noterar, att Högberg även läst Ciceros De Oratore,
lånad 21.7.1879 (UUB U 1693 a).
60. Om detta stildrag se G. Holm, a a s 91.
61. Skriftspråkligt präglat är det dubbla subjektet, då ett pronomen får sin ut
fyllnad med ett substantiv^ omtagning av samma pronomen är talspråk. Se härom
G. Holm, a a s 28 f.
62. Hasselberg G., a a, s 119.
63. Nordström L., Gråe Jägarn.
64. Malmström S., aas 69.
65. Hasselberg G. a a, s 119.
66. Uppgifterna har lämnats mig av professor Maler vid samtal.
67. Man bör ha aktuellt, att parallellismen är ett som H. Gullberg, aas 225,
uttrycker det "betydelsefullt stildrag" hos nittitalisterna, varför en påver
kan från dessa också kan tänkas föreligga.
68. Hillman R., Gustaviansk retorik, s 182.
69. Naturligtvis kan enbart en statistisk undersökning visa den absoluta frekvensen.
En sådan faller emellertid utanför denna avhandlings ram.
70. Efter S. Malmström, a a, s 77.
71. Det är naturligtvis möjligt att Högberg kan ha lånat frasen från någon Homerosöversättning.
72. Jfr med Elgskyttarnes "den mångordkurmiga Anna", "den kunniga Anna", "det
varurika Archangel",
73. Dagboksanteckning den 15.11 och 18.11.1880.
74. Protokoll för logen Mikael Franzén den 14.10.1883 (H LA).
75. OHS vol. 32 .
76. Som G. Hasselberg påpekat i a a, s 119,har Högberg däremot ej till skillnad från
Viktor Rydberg strävat efter att återinföra"'historiskt riktiga' ordformer
och fornsvenskans genusböjning".
77. Om Rydberg och Hedlund se P.Holm, Viktor Rydberg som språkrensare, s 26 ff.
Parallellen med Strindberg påpekas av G. Hasselberg, a a, s 117.
78. Det urklippshäfte, som Högberg refererar till i förordet, torde avse ett häfte
med författarens tidningsartiklar, företrädesvis av folkloristiskt innehåll,
publicerade i SP. Det fanns till utlåning på Kubikenborgs folkbibliotek. Upp
gifterna lämnas i en osign. anmälan av Den stora vreden (Nordsvenska öden, min
nesbilder ur häfd och sägen VA 1905:225). I Min hembygd I (VA 21.6.1907) åter
kommer Högberg till ämnet. Han hävdar att boken gar som "en epidemi öfverallt
på landsbygden" och detta trots att "ett lag norrländska studenter vid en dis
kussion tycktes ha suttit och inbillat sig, liksom äfven diskussionens inledare
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sökt inbilla allmänheten att den är skrifven på en obegriplig kanslirotvälskå".
79. Jfr med ett yttrande av Högberg, meddelat av Ch. Mittendorf, a a. Högberg skul
le ha frågat sig "hur det skall gå med Den stora vreden" och påpekat, hur många
ansåg den vara föga läst just p g a språket, "men det språket talades av mina
människor. Förresten, vad talar folk för språk idag? Vad har det blivit av
vårt rena, stolta språk? Somliga tycka t o m om det, för det utjämnar bild
ningsgraden, eljest hade väl skolan redan ingripit. Men ett misshandlat språk
skapar ett ont sinne, det tänka de inte på. Res ner till huvudstaden, där får
man höra". En parallell till synpunkten "ett misshandlat språk skapar ett ont
sinne" möter i landsmålsföreningarnas syn på "språket som den mänskliga före
teelse vilken klarast röjer ett folks innersta väsen" (citatet hämtat ur S.-B.
Jansson, Folket, de bildade och landsmålslitteraturen, s 63).
80. Den nämnda ordboken om 30 000 främmande ord torde syfta på C.M. Ekbohrns ordbok.
81. Brev till Fr. Hellberg, den 26.5.1906 (KB Vr 57).
82. Också i andra sammanhang har Högberg demonstrerat sina språkpuristiska ambi
tioner. Som journalist i Härnösand på 1890-talet efterlyste han "lite svenskhet"
i tidningsspalterna. "Kom ihåg de bassar, som varken ha läst franska, tyska
eller engelska" (enligt uppgift i M. Myrström, a a). I tidningsartikeln Norr
lands äldsta tidning (SP 29.6.1901) transponeras en enkelt formulerad förord
ning, hämtad ur en tidning av år 1723, till outrerad kanslisvenska, varefter
Högberg tillägger: "Likprocessioner af detta prydliga slag hafva, såsom man lätt
finner uppstått och uppstå alltjämt öfver hela det språkliga området genom den
ständigt fortgående begrafningen af språkets dyrbaraste lifsskatter, dessa de
gamles kärnord, som stundom uppväga dussintals af senare tids ordskapelser inom
pressens och embetsmännens arbetspråk!" I en recension av en landsmålsföreläs
ning av Aug. Hammar (SP 13.10.1900) uttrycker Högberg inledningsvis en förhopp
ning om att tidens nationella medvetande skall ta sig uttryck i en "vaknad t an
ke på upprättandet, stärkandet och förkofrandet af språket, som främst af allt
sammanhåller oss till ett folk". Högbergs motvilja mot lånord samt höga upp
skattning av de norrländska dialektorden kommer till uttryck i artikelserien
i AB 1906, där han bl a skriver, att de norrländska landsmålen "äga en riklig
skatt af lokalbeteckningar, som de äro färdiga att afbörda sig åt vårt alltid
fattiga skriftspråk, i fall detta icke står för högt att mottaga bidraget. Om
man verkligen vill, så slipper man upptaga utländska lånord - 'fjällmassiv',
'katarakter'} 'hålraviner', od- när det gäller att skildra vår egen fjällvärld"
83. Påpekat av G. Hasselberg, a a, s 118.
84. Hasselberg G., a a, s 120.
85. Här lämnas endast en exempelsamling utan anspråk på fullständighet. Orden
inom parentes anger den variant, som Högberg möjligen kunde ha valt om han ej
haft sitt puristiska intresse. Flera av orden ovan brukas av Viktor Rydberg
(se P. Holm, a a, s 117 ff), varför man ej kan bortse från ett lån från denne
86. I ett brev till Fr. Hellberg den 28.12.1905 (NM) anmäler Högberg en "liten
täxtändring", nämligen: "Unga Sara gjorde en grimas - bör vara- - - visade butter min. Det franska ordet måste ovillkorligen bort, emedan det ver
kar störande på hela språkläggningen. Har flera gånger med ledsnad sett den van
ställande glosan utan att finna dess passande ersättning." Uttrycket "dess
passande ersättning" kan tolkas som en "butter min" för Högberg varit ett utby
tesord för "grimas".
87. Om Viktor Rydberg se P. Holm a a, s 73.
88. Högbergs svaghet för nybildningar liksom hans lyhördhet för det drastiska ordet
eller uttrycket påtalas av flera av hans vänner. Så erinrar sig A. Högbom, a a,
s 68, att Högbergs originalitet redan i ungdomen bl a tog sig uttryck i hans
säregna tal, "rikt på ord och vändningar av eget fabrikat". L. Nordström bety
gar i Gråe Jägarn: "Han hade öknamn på allt och alla." Jämför med Kjöns voka
bulär i Landsortsbohème. Även Gösta Sjöberg påpekar i sin tidningsartikel om
vännen, att han rörde sig med "en nomenklatur, som förutsatte en del förkun
skaper hos auditoriet. Det var egendomliga ord, delvis onomatopoetiska, bil
dade på utländska, gammalsvenska eller självuppfunna stammar /-/. Han reagerade
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radikalt mot namn som syntes honom föga uttrycksfulla och döpte utan vidare om
vederbörande". Sven Stolpe vill karakterisera Högbergs tal som en "på samma
gång lärd och folkligt kärnfull jargong" ( a a, s 93). Se även Ch. Mittendorf,
a a.

89. G. Hasselberg betecknar sammansättningen som ett "konstitutivt drag" i Högbergs
prosa och har funnit den talrikt företrädd i hela hans författarskap (se a a,
121 ff). För övrigt hänvisas till G. Cederschiöld, Framtidssvenska (1917),
som lämnar en rad exempel på nybildningar ur Den stora vreden med motiveringen
att boken "är ovanligt givande i fråga om språkliga nyheter" (s 55).
90. Enligt G. Hasselberg har Högberg haft en direkt förebild till sammansättningen
adjektiv + substantiv i den ångermanländska dialekten (s 121). Däremot sak
nar sammansatta adjektiv och typen adjektiv + verb motsvarighet i det dialekta
la språkbruket (s 123 f).
91. Hedvall R., Runebergs poetiska stil, s 248.
92. Ordet skrälle är Fr. Hellbergs förslag. Detta framgår av brev från Högberg till
Hellberg den 31.1.1906, där han "får med särskild fägnad erkänna mottagandet af
vissa obestridliga täxtförbättringar af din hand. 'Skrälle' synes mig åtskil
ligt bättre än 'skåp' i fråga om Mates hustru osv."
93. Jfr med J.E. Rietz, Svenskt dialekt-lexikon I-II samt J. Nordlander, Ordbok över Multrå-målet. Enligt en anteckning gjord av kapten E.E. Edström, Hågesta
gård, i dennes exemplar av Den stora vreden, skulle Högberg ha haft assistans
av Maria Rieck-Miiller. Edström har noterat: "Rätt anmärkningsvärt att O.H. här
(dvs i förordet) inte nämner tant Maria Rieck-Müller, hos vilken han tidtals
var inackorderad i Sthlm och som biträdde honom vid författandet = inte minst
betr spec norrländska allmogeuttryck. O.H. lät henne alltid kritisera manus
undan för undan och tog ofta hennes anmärkningar ad notam. - Som gymnasist i
Sthlm åren 1902-1905 var jag ofta uppe och hälsade på förf.paret i tant Marias
gästrum."
94 * Endast 2 exempel på struket be- finns i relationens 500 första meningar, nämli
gen "sannades" (1:29) och "lysta" (1:68). Däremot förekommer iögonfallande ger
manismer på annat håll som "bekomma", "bemärka", "beträda".
95. Omdömet baseras på stickprovsundersökning enligt tidigare anfört mönster. Ad
jektiv i egennamn som Svarte-Mickel, Gråe Jägarn har ej medräknats.
96. Qvarnström G., Det vittra kalejdoskopet, s 40.
97. Se härom

s 170.

98. Faran med denna urvalsprincip är naturligtvis, att bedömningen av vad som är
ett positivt, respektive negativt adjektiv kan bli subjektiv. För att i gör
ligaste mån undvika detta har jag endast räknat klart positivt, resp nega
tivt laddade adjektiv. Som exempel kan nämnas trohjärtad, klipsk, redlig; klum
pig, giftig, vederstygglig, dolsk, bitter.
99. A. Hülphers skriver i a a, s 48: "Jorddån höras ofta här i landet, som merendels
bebåda ändring i väderleken."
100. Se härom H. Granlid, a a, s 16.
101. Om dessa författares stil se H. Granlid, a a,ss 53, 55, 58. Om Viktor Rydbergs
Vapensmeden, se även G. Löwendahl, a a, s 71 f.
102. Nordström L., Den stora vreden utkommen i sin helhet. (VA 5.1.1907).
103. Citaten hämtade ur S. Söderström, a a, J. Runström, a a, G. Nordensvan, a a,
resp. R.F. von Willebran4 a a .
104. Levertin O., a a.
105. Hedberg T., a a.
106. von Willebrand R.F., a a, s 274. En undersökning av romanens läsbarhet, som jag
gjort efter C.H. Björnsons metod i a a, ger som resultat att Den stora vreden
skulle vara niera lättläst än t ex Hemsöborna. Detta visar endast ^tillförlit
ligheten i Björnsons system, till vilket jag hoppas fa aterkomma i lämpligt forum.
107. Hasselberg G., a a, s 125. Hasselbergs uttalande avser hela den skönlitterära
prodi ìkt i nnpn.
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SUMMARY

Olof Högberg besides Pelle Molin are the key figures in Norrland's literature.
Despite this fact his authorship has never become the object of any thorough
examination. The subject of this thesis is a study of his historical novel
Den stora vreden, 1906, wherein the main object has been to study in which
proportion the historical portrayal has been influenced by the author's view
of the problems and ideas in the society, that he himself experienced.
Olof Högberg was born in 1855 in a village called Flattom in the province
Ångermanland. After matriculating from Härnösand in 1876 he continued his
studies at Uppsala University and there in 1880 took his B.Sc. diploma with
mechanics, astronomy and mathematics as major subjects. He returned to his
province in 1890. There he supported himself as lecturer and teacher. In 1898
he was employed as a journalist in Sundsvall, only to be given notice in 1904.
The following year he won the first prize in Idun's literary competition with
Den stora vreden, whereby his situation changed completely.
Several books were published in a rapid succession after his first novel. Despite
the fact they cover a very wide range, they reveal a common profile. On only
three occasions the author has gone outside of Norrland's domains in his choice
of locations. Furthermore he pretends that he sets out from something already
in existence, namely in the verbal legends and folklore. Finally he varies in
the main works an identical subject matter, viz. the development and flower
ing or decline of a society. In this way Högberg showed his disinterest in
atmosphere discriptions and in the destiny of an individual. The main goal has
been instead to write a series of collective novels, centering attention around
the society as a whole. Thereby the philosophical message becomes of far greater
importance than the psychological credibility.
One can possibly seek the first and perhaps even the foremost prerequisite for
the social and folklore interest, as reflected in Högberg's authorship, in his
early environment. During his childhood and early youth the agricultural so
ciety in Norrland was succeeded by an industrial society with new class systems,
new ways of living and new values. Simultaneously the old agricultural tradi
tions lived on through the home, the narrow friendship and the local papers.
It is not of course quite impossible to see a certain connection between the
parental extroversion and social activity and the novellised documented social
interest and partiality for the oppressed.
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During Högberg's time at Härnösand's public school further interests were awoken, history and language purification. These interests were strengthened
by his contact with the so called "nynordism" during his years at Uppsala.
This direction of interests not only served as inspiration for his enthusiasm
for the old farming cultures and its traditions but also for his local patriot
ism. Högberg's work as journalist and lecturer during 1890 and the beginningof the 1900's constantly reflects this.
During his student years at Uppsala the author also came in contact with the
radicalism of the 1880's, which manifested itself in students' organisations,
e.g. Verdandi. A study of Högberg's attitude to the voting rights, workers'
and women's liberation and other questions shows that he was strongly and
possibly decidedly influenced by the contemporary liberal ideas with elements
of socialistic utopianism. His conception of reality is on the contrary antimaterialistic and romantically coloured, possibly foremost inspired by Viktor
Rydberg's philosofical authorship. Högberg has nothing to profit by the later
19th centuiy socialism-anarchism.

Den stora vreden was completed after approximately 20 years of preparation.
The reasons for the long delay can be found in his private life, extensive
research work, difficulties of making use of the enormous materials at the
same time and a will to achieve a style, well suited to that period and his
chosen subject.
The most important source of information for the novel by his own admission
was the local oratory traditions. This even though has only been the first
incitement for the author's literary imagination and he has not in any way
mechanically repeated anonymous legend matter. The research, which is the
second important source, is reflected in certain historically correct details,
which give the story a strong ring of authenticity. Generally speaking the
author has however not kept rigidly to the historical facts. The reasons for
this subjective historical interpretation are first of all Högberg's wish to
give Norrland a honourable past and lift it on a par with the rest of Sweden.
Secondly, he wished to express in the form of a historical novel a precise
idea of how a society should be and he has made a series of contributions in
the social debate, that prevailed at the turn of the century. Den stora vreden
has thereby got an essence of local patriotism and radicalism of the 1880's.
A study of the society portrayal conforms this. It reveals the novel to be an
imaginative historical portrayal but also a democratic vision, which has its
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beginnings in the later part of the 19th century's ideological and social
debate. The consequence of the author's anti-materialistic and organic con
ception of reality is that the individual society is seen as a unit, where
all parts or classes must contribute to the benefit of all. An important role
in this work is given to the popular leaders or the few idealists. The greater
mass is according to Högberg's opinion good. The evil in the society comes
instead from selfishness and cynicism of the ruling classes and thereby the
following oppression. To be able to liberate themselves from this the anonymous
masses must have support from capable and unselfish leading figures. In a de
velopmental optimistic vision a harmonious society is realised in Norrland,
where the collective solidarity and the social responsability of the leading
figures create a gradual reformation of both spiritual and material nature.
The revolution, which takes place, is by no means in the first place of economi
cal nature but is moralistic-ethical and completely in agreement with Högberg's
repudiation of the material welfare as a determing factor in society. Den stora
vreden's characters convert instead to a new way of thinking, acquire a new
attitude to the true conditions for human coexistence. The key words are love
and brothership, e.g. equality, freedom in worship, thought and speech, coopera
tion and intellectual fellowship.
The novel is democratic even from the view that despite the fact that the
portrayal takes place during the time of imperial aspirations no praise is
sung to the deeds of the battlefield. At the same time one finds a series of
debate contributions in the society discussion of the turn of the century. To
claim that Högberg's views were that of a narrow minded "norrlänning" would
be to underestimate and misjudge him. He instead seems to have the whole
Swedish society in mind.
The contemporary analogy of the story is quite obvious. All Högberg believed
in and the changes he wanted to see in his own society has become a reality in
his fiction. The analogy originates in the author's tendency to see a parallel
between different generations.
Finally the novel has naturally a strong and explicit local patriotic reason
ing. This is documented not least by the greatness of the happenings, the fame
and historical importance of the characters. To this is added the ethnographic
element of the story which is a part of Högberg's provinsial aim to describe
Norrland's past and make it equal to the rest of Sweden. The ends have justi
fied the means and the obvious exaggeration and the lies have been legitimate
weapons.
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The composition of the novel was subject to a series of negative opinions,
partly because they in some cases were based on the résumé which was first
published, and partly because the composition builds on what one could call a
collage-idea, and is not therefore a historical novel in the traditional sense.
In this open composition is meanwhile a tangible epic thread, which binds to
gether the different story cycles. Unity supporting factors before others are
first of all that the novel characters are grouped after a decided pattern,
which leads to constant conflicts between representatives of the different
fractions of the society. Underneath it all these show a fight between two
ethical ways of thinking. As the director of the play functions Gråe Jägarn
and his stand-in 01-Evert. Secondly the intrigue runs according to a well
thought out pattern like a binding link between the different cycles. Finally
and thirdly the contradicting material is held together through Svarte-Mickel's
life destiny, in which series of reoccuring themes is incorparated, somewhat
like an epic adhesive. To read Den stora vreden gives therefore an impression
of the multiplicity of digressions but also an experience of their connection
and the unity of the book.
Since the society as a whole is the most important to Högberg he devotes even
more distracted attention at character sketches. By the side of some of the
second plane figures who through a precise description become especially alive,
stand therefore the stereotyped foreground figures. According to their relation
ship to Gråe Jägarn's and 01-Evert's working-together-ideals, they are formed
as positive or negative variations of society. The superficiality becomes mean
while a natural consequence for the author, who is out on an errand. The ambi
tion to hold up ideals and teach his readers shows up what one could call a
"perseveration-technique" by the sketching of the foreground figures. Also
the attitude to the matter exposes to a certain degree Högberg's wish to show
an ideal and "send a message". The story teller attitude can generally be de
fined as a pendling between two poles, namely an objective oratory and a sub
jective commentatory. On one side Högberg wants to compose a history for Norr
land and pretends that he preserves the local tales. So he endeavours to write
both a chronical and a tale. On the other hand he is determined to arise symphathies and animosities. Therefore he stresses tendency and theme in his comments
which is in total contrast to the historical fiction.
The style problem which is connected to the historical novel, e.g. the degree
of archaism in the language, he has solved by writing a consequently archaistic
and sometimes rythmic prose. He seems to have arrived to this through combining
a series of different style components of ancient type, where however it is
very difficult to determine the precise source of the various impulses.
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The simplicity and pregnancy of the oratorial tradition and the saga are melt
with an amplification and multitude of words, which is typical of the 17th
century. In the dialogue the lower class use short phrases and very few words,
which is contrary to the long periods and sophisticated vocabulary of the upper
class. Furtheimore the choice of words is firmly related to the time, the local
and the conception of the story. By means of this language, eminently suitable
for time and subject, Högberg succeeds in recalling a past time in a way that
is unique in Swedish epic. Thereby he also manages in neutralizing the conflict
that exists between the historical period and the ideas from the late 19th
century. The result has become an alloy between the imaginative reconstruction
of the 16th, 17th Norrland and the agitation for a liberal, social-utopian
demand of liberty.
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