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FÖRORD

D
et var i mitt forskningsarbete inför biografin om 
Sveriges förste missionär i Kina, Anders Elgqvist 

som jag stötte på herr Julius Böhm och hans fotoateljé i 
Hamburg. Anders Elgqvist berättar nämligen i sin dagbok 
från den 27 juni 1849 att han besökte ateljén på Postrasse 
N:o 5 för att ”låta daguerreotypera mig, och betalte för 
min dageuerreotyp 4 mark”.

Till min stora förvåning och glädje dök just detta foto 
några veckor senare upp i en låda på Kungliga biblioteket 
där det legat fullständig bortglömt i decennier.

Alltsedan den stunden har jag tänkt skriva min berät-
telse om herr Julius Böhm och här är den. Med förfat-
tarens frihet har jag manipulerat något med tid och rum 
och förlagt handlingen till Borås våren och försommaren 
1848. Revolutionens vågor svallar i Europa och Karl Marx 
skriver sitt politiska manifest. I Herr Böhms fotoateljé får 
ni veta vilka återverkningar dessa händelser fick i Borås. 
Eller, i ärlighetens namn, hade kunnat få.

Spelet kan börja!

Borås den 19 september 2011

Torkel Ivarsson

De rakryggade får ett kyligt mottagande i de puckelryggigas rike.
(Hécéippe Moreau 1810-1838)
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FÖRSTA KAPITLET

I vilket lykttändaren Johan Hansson gör en fasansfull upptäckt, 
vi får vara med om en maskeradbal och dessutom  närmare lära 
känna stadens rikaste affärsman.

C

L
ykttändaren Johan Hansson drog den usla kappan 
tätare intill kroppen. Han stampade med fötterna hårt 

i marken och slog en åkarbrasa. Men allt förgäves. Mars-
kvällens kyla plågade hans magra, söndersupna kropp. 
Den kröp in från den smutsiga halslinningen och ner mot 
bröstet, den smet igenom hålen i de trasiga byxorna, den 
beredde sig rentav väg tvärs genom de slitna maskorna i 
det tyg som skulle föreställa hans klädnad.

Således frös han och därtill kliade det överallt. Sedan 
hans hustru och barnen dött i koleran hade Johan Hans-
son tappat intresset för att hålla sig ren. Ja han hade tappat 
intresset för det mesta utom brännvin.

Han suckade. Innehållet i de stop han nyss hällt i sig 
på sitt stamlokus Källaren Tre Tuppar var det enda som 
värmde och tröstade i eländet. Från denna krog där hu-
vudsakligen simplare folk höll till hade han rört sig med 
något lättare steg ut på sin runda till stadens lyktor. Men 
nu började alltså kölden krama honom och göra honom 
tungsint. 

Han var som brukligt försenad, för att inte säga kraftigt 
försenad. Skymningen hade fallit för en god stund sedan 
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och svept in allt i sin mörka mantel. Det fåtal lyktor som 
magistraten låtit sätta upp i några av gathörnen var mest 
för prydnads skull. Men det var Johan Hanssons uppgift 
att tända dem och således sparsamt, men dock, lysa upp 
den lilla handelsstaden, vilken låg i centrum av de sju 
häraderna.

Man skulle kunna säga att det var just dessa lyktor som 
höll Johan Hansson ifrån samhällets absoluta botten, 
fattighuset. Men skillnaden mellan en vistelse där bland 
dessa levande döda och hans nuvarande misär var hårfin 
och hade mest med hans titel att göra. Denna titel liksom 
uppdraget var honom i nåder given av stadens styrande. 

Han var alltså tjänsteman. Om än den allra lägst stående 
i hierarkin gav honom detta trots allt en gnutta värdig-
het. Det fanns för övrigt gott om människor i staden som 
inte hade det mycket bättre men ändå hölls för att vara 
rekorderligt folk. De föddes fattiga, levde fattiga och dog 
fattiga, allt i den föreskrivna tron på sin Skapare. Det var 
inte mer med det.

Även superiet var liksom fattigdomen utbredd. Ingen 
hade därför något särskilt att erinra när lykttändaren på 
ostadiga ben vandrade sina rundor. En på kvällen och en 
på morgonen. Lyktorna skulle ju också släckas. Talg-
ljus och rovolja var dyrbara saker och fick inte brinna i 
onödan. En sträng hushållning med allmänna medel var 
anbefalld.

Johan Hansson promenerade nu på Västerbrogatan som 
löpte utefter ån med namnet Viskan. Han stannade upp 
en smula när han hörde en kärlekskrank koltrast på andra 
sidan ån. Fågeln hade tydligen i sitt rus glömt bort att det 
var dags att gå till ro efter skymningen. 

Han är som jag, tänkte Johan Hansson. Jag fantiserar 
mig också bort i ruset. Hans brännvinsmelankoli förstärk-
tes av koltrastens ljuva, snirklande sång. 
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Kyrkklockan slog nu midnatt. I detsamma hörde Johan 
Hansson ett annat ljud. Han ryckte till. Det lät som ett 
stönande. Det kom bestämt från Holmsgatan.  

Han tvekade först. Varför blanda sig i saker som jag inte 
har med att göra, tänkte han. Jag fortsätter bara som van-
ligt fram till kyrkan och till lyktan där. Hissar ner den som 
jag brukar, öppnar glaset, kontrollerar att det finns olja i 
lampan, tar fram eldstålet och sätter fyr på veken. Hissar 
sedan upp lyktan och går muntert vidare.

Muntert la han till för att inbilla sig själv att allt stod väl 
till med honom, han hade fått lite innanför västen, ja han 
mådde ju prima och han var trots allt stadens lykttändare 
som spred ljus över mörka gator och torg så att medbor-
garna, fattiga som rika, trygga kunde gå till nattvilan. 

Friskt i flaskan! Var det inte så Bellman hade diktat. Här 
fanns inget att vara rädd för.

Johan Hansson tog några försiktiga steg framåt gatan, 
trampade i något vått och illaluktande, vilket han var 
van vid och knappast lade märke till, och tittade i alla fall 
försiktigt runt hörnet in på Holmsgatan.

Han såg två mänskliga gestalter. En skugga som hastigt 
försvann i mörkret och en kropp som låg stilla alldeles 
intill husväggen. Från denna kropp kom några kvidanden 
som dock i detsamma upphörde.

Johan Hansson kände hur benen började darra.  
Det var bestämt en man. Han var klädd i eleganta men 

nu nersmorda kläder. Hans ögon stirrade vidöppna på 
lykttändaren men redan glasartade och oseende. En mörk 
fläck bredde ut sig på bröstet. Han hade just givit upp 
andan.

Johan Hansson tittade närmare på ansiktet. 
Han kände omedelbart igen Arvid Crona. Stadens mest 

förmögne borgare låg död framför honom.
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Den försupne lykttändaren kände ett plötsligt illamå-
ende, det högg till i bröstet men han greps inte av panik, 
därtill hade han upplevt för mycket under sin tid som 
nattvandrare. Han fick en impuls, såg sig om, böjde sig 
sedan ner och plockade upp en börs som han upptäckt på 
marken, reste sig därefter hastigt upp och begav sig skynd-
samt från platsen. Där var det inte hälsosamt att stanna 
för en man som balanserade på den nedersta pinnen på 
samhällets stege.

P

Borgmästarinnan Sophia Soop, en kvinna med icke så 
oävet utseende i sina bästa år, var allmänt hållen som ett 
manhaftigt fruntimmer. Ja många ansåg nog att det var 
hon och inte hennes man borgmästaren Wilhelm Soop 
som styrde staden. Han var nämligen en högst beskedlig 
karl som trots sin veka natur nått denna höga position, 
vilket förträffligt passade de mer hårdhudade handels-
männen och fabriksägarna vilka i viss utsträckning var 
beroende av hans välvilja.

Sophia Soop kommenderade inte bara man, barn och 
tjänstefolk utan var också den självklara medelpunkten 
i stadens societet. Denna afton hade hon anordnat en 
maskerad i rådhuset vid Stora torget. Ett litet kapell 
spelade valsmusik komponerad av tonsättarna på modet, 
eller á la mode, som Sophia Soop brukade säga, dyrbara 
stearinljus lyste upp salen och åstadkom ett spännande 
skuggspel på väggarna. Toddy, punsch och likörer servera-
des av borgmästarparets tjänstefolk och stämningen steg. 
I vimlet syntes flera berömda personligheter. Stor succé 
gjorde till exempel Gustaf  den III i egen hög person och 
med sin blivande bödel kaptenen Ankarström på pistol-
längds avstånd. 
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-Wilhelm, vad tycker du om min lilla tillställning, frå-
gade Sophia Soop sin make som nickade inställsamt.

 -Förträffligt på min ära. Alldeles förträffligt, svarade 
denne. Egentligen var han ingen vän av maskerader. Vid 
närmare eftertanke var han ingen vän av stora evenemang 
överhuvudtaget. Wilhelm Soop ville helst vara ifred och 
i denna stund längtade han mest efter en skön länstol, en 
kupa cognac och en cigarr. Kanske ett stilla samtal med 
någon god vän om tidens frågor. 

Inte mer.
Men hustrun dirigerade nu sällskapet som en fältherre 

sina truppstyrkor och borgmästaren fick finna sig i sin roll 
som adjutant.

Maskerader var roliga nymodigheter. Utanför rådhu-
sets fönster hängda därför klasar av ungdomar som ivrigt 
begapade överklassens nöjesliv. I en skrivelse från ansvars-
tagande borgare till magistraten hade dessa ungdomar 
anklagats för sina oanständigheter. De spelade kort, söp 
och väsnades ute på gatorna.

Nu kunde de med egna ögon se att den bättre delen av 
stadens befolkning uppträdde likadant fast liksom på ett 
högre plan. I skydd av maskerna skedde både det ena och 
det andra. Den polityr som de mer eller mindre fram-
gångsrikt tillägnat sig, den fernissa som skiljer oss från 
djuren, föll av i stora sjok.

-Titta där, sade den lille gossen Mårten Skinnare, son till 
garvaren med samma efternamn, titta där, där är ju Na-
poleon och han har inte handen instoppad under sin egen 
rock som han brukar utan i damens blusliv!

-Och där raglar ju Fan omkring, full som en alika, kom-
menterade upphetsad Ulla Widebeck, dotter i en snörma-
karfamilj. Jag undrar vem det är, kanske själve kyrkoher-
den?
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Våldsamma skrattsalvor följde på denne häpnadsväck-
ande teori. Kyrkoherden som Fan och dessutom starkt på-
verkad av rusdryckerna. Det var nästan en omöjlig tanke. 
Per Hoof  hade ju själv slagit in katekesen i deras arma 
huvuden och predikat respekt för kungen och överheten. 
Men det var något i luften. Ungdomarna hade tjuvlyssnat 
på de vuxnas samtal i hemmen, på torgen och i handels-
bodarna och uppfattat en spänning. Det fördes lågmälda 
samtal och kanske var det något som inte riktigt var som 
vanligt i denna annars så slamrande och stökiga miljö.

Av detta hade Sophia Soop inget märkt. Hon var helt 
absorberad av sin viktiga roll i det sociala umgänget. Vis-
serligen medgav inte borgmästarens förhållandevis låga 
lön den materiella standard som hon ansåg sig vara berät-
tigad till, men vad som eventuellt brast i detta avseende 
ersatte hon med förfinade vanor. Sålunda behärskade 
hon franska till skillnad från den absoluta majoriteten av 
borgerskapet, ett skarpt vapen som hon då och då tog till i 
sällskapslivet i den mån hon behövde markera sin ställ-
ning. 

Åt det tyska språket, som började göra sitt inträde i 
staden med inflyttade hantverkare och annat yrkesfolk, 
fnös hon föraktfullt. Ett sådant klumpigt läte, var hennes 
oomkullrunkeliga åsikt. Det dög på sin höjd att kommen-
dera soldater med.

Trots denna aversion hade hon denna vårkväll en allde-
les speciell överraskning i beredskap. Klockan skulle strax 
slå tolv då herr Julius Böhm trädde in i salongen. Han 
åtföljdes av tvenne gossar som bar på en stor trälåda på 
vilket det satt ett litet rör försett med slipade glaslinser, ett 
stort stativ och andra tillbehör.

Vi ska nu få bevittna en unik händelse i stadens mo-
derna liv. Herr Böhm, ursprungligen från Hamburg, var 
nämligen den på orten förste och hittills ende verksamme 
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fotografen. Enär tekniken icke tidigare tillåtit utflykter 
utanför ateljén hade Böhm fått begränsa sitt arbete dit. 
Nu hade han emellertid lyckats förvärva en modernare 
utrustning och fylld av förväntan hade han tackat ja till 
borgmästarinnans inbjudan. Han tänkte att inte bara 
konstnärlig utan även affärsmässig framgång skulle kunna 
bli följden ifall det stundande experimentet blev lyckat.

Följaktligen skulle maskeradsällskapet avporträtteras 
på plats. Man kan nog säga att alla närvarande betraktade 
detta som ett stort ögonblick i deras liv. Berusningsgraden 
och den därmed följande villervallan ställde dock stora 
krav på Sophie Soops organisationsförmåga. 

Överste Teodor Gyllenkruus, infanteriregementets 
avhållne men av många mer preussiskt lagda officerare 
ansedd som alltför milde chef, uppfattade genom dim-
morna svagt situationen, reagerade utan att tänka och 
beordrade uppställning, formering i två led, riktning mot 
entrén, stolar fram, damerna tar plats, herrarna stående i 
längdordning från mitten ut mot flankerna.

Borgmästarinnan viftade undan honom, tog befälet med 
kraftfull stämma och sällskapet lydde henne som en hund 
lyder sin herre. 

Julius Böhm betraktade roat spektaklet. Han var ytligt 
bekant med de flesta i salongen. Trots att de hade masker 
för ögonen kände han med något enda undantag igen 
dem. De hade alla låtit taga sitt porträtt i hans ateljé. 
Denna procedur hade tidigare med en äldre kamera varit 
omständlig och krävt stor koncentration då exponeringen 
tog upp till tjugo minuter i anspråk. Resultatet hade blivit 
av mycket varierad art. Alldeles uppenbart var emellertid 
att man inte fick klia sig på näsan och om möjligt undvika 
att blinka med ögonen. Erfarenheten visade då att partier 
av den fotografiska bilden blev suddig då kameran icke 
medgav att rörelserna så att säga frystes i ögonblicket.
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Men även nyare och raskare teknik innebar en viss 
ansträngning för Böhms kunder. Efteråt, när den tillfäl-
liga anspänningen släppt, var det därför vanligt att den 
avporträtterade lättade sitt hjärta för honom i ett eller an-
nat avseende. Det blev som en sorts bikt, avsevärt mycket 
lättare och enklare än hos den stränge kyrkoherden. En 
känsla av vänlig förtrolighet uppstod i fotoateljén och 
man slapp ju blanda in de högre makterna i sitt privatliv. 
Tankar om skuld och straff  avhandlades så att säga på ett 
mera jordnära sätt. Det var befriande.

Av detta följer att herr Julius Böhm var välunderrättad 
i mycket av det som gällde rent personliga förhållanden i 
staden. Dock var han professionell nog att icke för egen 
vinning yppa något av vad han fått vetskap om genom 
dessa förtroenden.

Under tiden kaoset bringades till en något större grad av 
ordning monterade Böhms medhjälpare samman utrust-
ningen och riktade in den mot det nu hjälpligt formerade 
sällskapet. Kameran kunde med hjälp av sitt stora ljusin-
släpp exponera bilden på bara någon minut. Till hjälp höll 
Böhms medhjälpare upp stora speglar vilka reflekterade 
ljuset ytterligare. Det var hans egen ide´ och nu skulle han 
för första gången prova den i verkligheten.

Det överförfriskade maskeradgästerna hade vid det här 
laget svårt att sitta stilla. Deras känslor och uppträdande 
pendlade mellan barnslig förtjusning och den discipline-
rade hållning som detta historiska ögonblick krävde. 

Sophia Soop röt till. Alla stelnade av skräck tillräckligt 
länge för att Böhm skulle kunna göra en förmodad lyckad 
exponering.

En kort stund därefter nåddes rådhuset av den uppska-
kande nyheten om handelsmannen Arvid Cronas död. 
Den glada festen fick därmed ett abrupt slut.
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Det var en omskakande händelse. Ändå blev ingen sär-
skilt förvånad. Crona var en allmänt illa omtyckt och hans 
rikedomar inte hederligt hopkomna. Han hade grundlagt 
sin förmögenhet på smuggling av tyger från England och 
Frankrike men när tullsnokarna kom honom på spåren 
övergick han till en omfattande lokal handelsrörelse. Prin-
cipen var enkel. Kvinnor ute i bygden vävde och sydde åt 
honom för spottstyvrar. Textilierna sålde han sedan över 
en stor del av landet med god förtjänst. 

Pengarna hade rasat in i Cronas affärsverksamhet. Men 
eftersom girighet är en svår och ofta obotlig sjukdom fick 
han inte nog. Han kom därför på att han skulle förmera 
sitt kapital ytterligare med en lånerörelse. Den huvud-
sakliga kundkretsen var de mindre bemedlade invånarna. 
Pigor och drängar, handelsbetjänter, småhantverkare, 
lägre tjänstemän och fabriksarbetare.

Villkoren var hårda, räntan hög. Den som inte kunde 
betala fick offra sina panter. Därigenom blev Crona också 
ägare till många av stadens fastigheter som han sedan 
hyrde ut till ockerhyror.

Det var ofta trånga, smutsiga, gistna och dragiga små 
hus men de fyllde sin funktion som kassako för sin ägare.

Själv bodde Arvid Crona med sitt hushåll vid det 
förnämsta av stadens torg, Stora torget. Där hade han 
låtit uppföra ett magnifikt stenhus i två våningar, trots att 
detta med hänsyn till brandsäkerheten var förbjudet enligt 
stadsplanen.

�Se bara så många händer som kommer i arbete tack 
vare mig�, brukade han säga till sig själv när han stod på 
trappan till sitt hus och såg på när hans vagnar lastades 
och lossades. �Det är sådana som mig som gör att den 
här staden överhuvudtaget rör sig framåt�, nickade han 
belåtet.
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Arvid Crona beundrades av dem som gärna under-
ordnar sig makten och lever i illusionen att de har något 
gemensamt med den, men som vi tidigare förstått var han 
avskydd av fler, särskilt i de lägre klasserna. Bland hans 
många gäldenärer väckte det hastiga frånfället därför en 
smula hopp. I spekulationerna kring vem som var mörda-
ren förmodade de allra flesta att denne var att söka i ovan 
nämnda krets. 

 -Arvid Crona har gjort staden ovärderliga tjänster, sade 
kyrkoherden i sitt liktal. Han har berett arbete åt många 
människor och han har gjort sig känd som en skicklig och 
framgångsrik affärsman. Just sådana som vi behöver för 
att kunna hävda staden i tävlan med andra orter. Crona 
har levt i gudsfruktan och enkelhet och kyrkan har honom 
att tacka för stora donationer.

Per Hoof  gjorde en paus och såg ut över församlingen. 
På främsta bänken satt änkan Viktoria Crona snyftande, 
omgiven av sina barn. När de var unga hade Arvid varit så 
annorlunda, levnadsglad och rolig. Och omtänksam. Vart 
tog hennes ungdomskärlek vägen. Pengarna hade förstört 
allt mellan dem men hon fann en liten tröst i tanken på 
arvet. Hon borde använda pengarna till välgörenhet. Gott-
göra något av all ondska som hennes man åstadkommit. 

Hon skämdes lite över sina funderingar. Det var väl 
inte rätt tillfälle. Men ändå kunde hon inte låta bli att se 
framåt. Det var som om en tung börda lyfts från hennes 
bröst.

Victoria Crona tittade tårögd upp mot predikstolen och 
kände sig trots allt lite bättre till mods. Hon tyckte att 
Per Hoof  var en ovanligt stilig Herrens tjänare. Hon fann 
dock mera tröst i hans yttre än i hans tal som hon uppfat-
tade som hycklande. 

-Må Gud hårt straffa den som burit hand på en av dessa 
hans trogna tjänare, sa Hoof, nu med skarpare ton. Han 
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stödde sina händer på predikstolen och spände ögonen i 
sina åhörare. 

 Likprocessionen kantades av facklor som seden var i 
Borås. De fladdrande lågorna speglades i åns mörka vat-
ten. Katafalken med den avlidne, som vilade i en förnäm 
kista av ek med ornament och överhöljd med blommor av 
alla de slag, passerade mordplatsen på vägen bort mot den 
nya kyrkogården som låg på den andra sidan Västerbron. 
Överallt efter vägen tigande människor. Männen tog av 
sina hattar. Sorg kunde svårligen spåras i deras ansikten 
men väl en obesvarad fråga. Hoof  hade nedkallat Guds 
förbannelse över den okände gärningsmannen. Vem skulle 
träffas av denna obönhörliga himmelska vrede?

Kyrkoherden själv var inte längre säker på att någonting 
alls skulle komma från himlen. Ungdomens glödande tro 
hade falnat. Han följde rutinmässigt ritualerna och förenk-
lade arbetet genom att återanvända predikningarna. Den 
religiösa retoriken var ändå densamma och inget märkte 
något. 

Han berättade målande om det helvete och det paradis 
som alltmer suddades ut i hans inre föreställningsvärld. 

När han i sin kammare anfäktades av tvivel och självför-
akt intalade han sig att han trots allt gjorde nytta som bor-
åsarnas andlige vägledare även om dogmernas ursprung 
numera för honom var höljt i dunkel. 

Med oro hade han därför hört skildringar av det olagliga 
religiösa svärmeriet i bygden. Människor samlades ute i 
det fria och levde de högljutt ut sin tro på ett för kyrkan 
ytterligt stötande vis. Han kände sin yrkesstolthet sårad 
in i märgen. Han och andra kyrkans prästmän som under 
åratal studerat latin och grekiska utsattes för en osund 
konkurrens av obildade lekmannapredikanter. Fenomenet 
verkade omöjligt att stävja, lagens företrädare i bygden 
hade bevistat några av dessa möten men bara konstaterat 
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att besökarna nöjda och glada återvänt till sina hem och 
arbetsplatser utan minsta tecken på revoltlust och därvid 
hade det stannat.
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ANDRA KAPITLET

I vilket vi får besöka Hamburg närmare bestämt Poststrasse N:o 
5 där herr Julius Böhm begynte sin fotografiska karriär.

C

F
ör att närmare lära känna denna berättelses huvud-
person, herr Julius Böhm, måste vi nu gå några år till-

baka i tiden. Eller är han kanske inte huvudpersonen? Hur 
som helst måste vi vända blicken söderut, till Hamburg. 

Året är 1841, det är högsommar och vi tar en promenad 
på Poststrasse. Hamburg är en stor och rik stad och vi rör 
oss på en livlig gata med gamla, vackert dekorerade hus 
i flera våningar. Där är ett myller av promenerande män-
niskor, bodar och hantverkare, ett ständigt klapprande 
av hästhovar, bönder, månglerskor och handelsmän är på 
väg till marknaden med kärror lastade med grönsaker, 
fisk, kött, tyger och allehanda krams. Hundar skäller och 
hästar gnäggar. Det är rop och högljudda samtal. Luften 
är tjock av kolrök och avfallslukt. 

Poststrasse är en ganska trång och vindlande gata med 
närmast medeltida utseende. Människorna här lever också 
på många sätt som generationer före dem. Men här finns 
också en utpräglad känsla för den nya tiden, för vetenskap, 
medicinska och tekniska framsteg. I den internationellt 
präglade staden Hamburg är man öppen för den nya tid 
som nu bryter in. 
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En av dessa tidens moderniteter är fotokonsten. Det 
är därför vi nu är på promenad längs med Poststrasse för 
här med nummer 5 som adress ligger en fotoateljé, Herr 
Julius Böhms fotoateljé.

Vi stiger ner en halvtrappa. I dörren stöter vi ihop med 
en prästklädd man som är på väg ut. Herr Böhm är syssel-
satt i mörkrummet. Han har precis påbörjat framkallning-
en av den kopparplåt i vilken prästens yttre är ingraverat, 
men ännu ej är synligt för ögat. Böhm har just med hjälp 
av en spritlampa hettat upp kvicksilver vars ångor han 
låter komma i kontakt med plåten. Strax framträder präs-
ten. Det ser ut att vara en man strax under de trettio. An-
siktet är karaktärsfast med en kraftig haka och rena drag. 
Håret något rufsigt. Han har sin ämbetsdräkt på sig, under 
hakan lyser den tvåtungade prästkragen vit. I ena handen 
håller han en bibel. Den syns inte så tydligt men man kan 
på goda grunder förmoda att det är just Den heliga skrift 
som gudsmannen bär med sig.

Herr Böhm skyndar sig att fixera bilden med en lösning 
av natron och vatten. Vant fördelar han denna blandning 
över plåten. Därefter sköljer den han rikligt med destil-
lerat vatten.

Under tiden väntar vi i ateljén. Det återstår nämligen yt-
terligare ett moment innan fotografiet eller som det kallas 
här daguerreotypin är färdigt. Herr Böhm placerar nu en 
glasskiva på kopparplåten och fogar till sist in hela por-
trättet i en tättslutande ask. Allt för att det skadliga syret 
inte skall få tillträde och förstöra bilden genom oxidering.

-Välkomna, har ni väntat länge, frågar herr Böhm när 
han åter träder in i ateljén. Framför oss står en man i 
mogen ålder med ett mycket fördelaktigt yttre. Lång och 
välväxt, med mörkt hår, inbjudande anletsdrag och ett 
förbindligt leende. Man får omedelbart ett mycket sympa-
tiskt intryck. Herr Julius Böhm utstrålar både självförtro-
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ende och förtroende. Det är ju för all del inget ovanligt i 
affärskretsar men hans artiga uppträdande känns inte på 
något sätt påklistrat utan som något helt naturligt. 

-Nej, nej. Det är så intressant att få uppleva denna 
historiska miljö, svarar vi. Vi har aldrig varit i Hamburg 
tidigare och alldeles avgjort inte i mitten av 1800-talet.

Emedan dagen redan är långt liden och Böhm nu är 
klar med sitt arbete kan vi tillsammans slå oss ner i några 
bekväma fåtöljer för att språkas vid en stund. Herr Böhm 
drar i en klocksträng och snart uppenbarar sig en ung 
pojke som sägs vara hans assistent. Böhm ber denne i 
vänlig ton att hämta förfriskningar och pojken återvänder 
med istoddy och några glas, mycket passande i sommar-
värmen. Genom skyltfönstret kan vi samtidigt betrakta 
det brusande gatulivet och efter en inledande skål infinner 
sig strax en tydlig känsla av välbefinnande. 

Herr Böhm förstår att vi är särskilt intresserade av hans 
fotografiska arbete och tar därför som exempel det por-
trätt han nyligen framställt. Han redogör noggrant för de 
olika moment som ingår i daguerreotypin, såsom läsaren 
redan kommit i kontakt med ovan.

-Min dröm är att personligen få träffa uppfinnaren mon-
sieur Louis Jacques Mandé Daguerre, säger Böhm. Det 
är ju bara några få år sedan han lanserade sin kamera och 
fotokonsten är ju som ni kanske vet stadd i stark utveck-
ling på grund av den konkurrens som uppstått. 

-Kan vi således förvänta oss flera epokgörande uppfin-
ningar som har med denna moderna kamera obscura att 
göra, frågar vi fotograf  Böhm, vilket denne bejakar. 

-Samtidigt, säger herr Böhm, samtidigt ser jag denna 
tävlan som ett problem för oss yrkesmän. Daguerreotypin 
och andra nya tekniker är redan spridda över hela Europa 
och fotoateljéer etableras överallt, åtminstone i alla större 
städer. Dessutom, tillägger herr Böhm, dessutom räknar 
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jag daguerreotypin som en konstart till skillnad från de 
experiment som syftar till mångfaldigande av de fotogra-
fiska bilderna, vilka härigenom mister sin originalitet. Jag 
tänker då närmast på en viss mr Talbot i England.

Denna kunskap är ny för oss och vi har således ännu 
icke kunnat ta ställning i frågan men artigt instämmer vi 
naturligtvis i herr Böhms slutsatser. 

-Det är lustigt, säger denne i ett plötsligt anfall av själv-
rannsakan, det är lustigt att jag nu ser på daguerreotypins 
förhållande till de nya fotografiska teknikerna på liknande 
vis som konstnärerna såg på daguerreotypin när den re-
volutionerade avbildningarna av människorna, husen och 
naturen, ja snart sagt alla tänkbara objekt mot vilka man 
riktar linserna.

-Kanske har varje konstnär en gräns när man känner att 
fulländningen är nådd, eller kanske att man inte längre 
anser det meningsfullt att delta i denna tävlan, försöker vi 
uppmuntrande.

Herr Böhm tar sitt glas och lyfter det halvvägs till mun-
nen, hejdar sig, nickar eftertänksamt och svarar att han för 
sin del ännu inte helt bestämt sig för hur han ska förhålla 
sig till utvecklingen. 

-Men, tillägger han, det är möjligt att jag av konkurrens-
skäl under alla omständigheter tvingas ge upp min karriär 
här i Hamburg. Om herrarna behaga se sig omkring ska 
ni finna att bara här på Poststrasse finns flera fotoateljéer 
varav några redan anammat den talbotska metoden. 

-Men vem var mannen som vi mötte i dörren, undrar vi.
-Jo, svarar herr Böhm, det var den svenske prästen 

Anders Elgqvist som stannar ett par dagar i Hamburg i 
väntan på första ångbåtslägenhet till London. Han skall se-
dan vidare med segelskepp till Kina dit han av det svenska 
missionssällskapet utsänts för att predika guds ord för 
hedningarna.
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-Är de verkligen i behov av omvändelse, kineserna har 
ju dock sin egen tro invänder vi. 

I detta instämmer herr Böhm och tillägger att han för 
sin del inte har något emot kristen mission men att en 
sådan resa ändå verkar onödig med tanke på de faror som 
lurar på västerlänningarna i dessa avlägsna länder. 

Elgqvist som naturligtvis hade låtit taga sin daguerreo-
typ i ateljén och skulle återvända nästföljande dag för att 
hämta den, hade dock ingivit herr Böhm en tanke, nämli-
gen att lämna Hamburg för att i stället öppna en fotoateljé 
i någon svensk stad som ännu inte hade någon sådan. Han 
hade föreslagit Borås, där han själv inte hade bott men väl 
kände till då han verkat som församlingspräst i närlig-
gande orter. 

-Av Elgqvists beskrivning har jag förstått att det blott 
är en liten handelsstad med ett fåtal invånare men att där 
finns ett skikt av bättre ställda medborgare som alla säkert 
skulle vara intresserade av sitt porträtt, förklarar herr 
Böhm. Kanske kan jag med förfinade metoder komma 
ner i sådana priser att porträttering även skulle kunna bli 
något för småfolket. 

Vi förstår nu att herr Böhm intresserar sig för de arbe-
tande klasserna och inte bara bryr sig om sin konst. Eller 
är det bara det krassa affärsintresset som speglas i denna 
replik. Det får vi se.

Vi smuttar emellertid på istoddyn och tittar åter ut 
genom fönstret. Skymningen är på väg att omfamna Post-
strasse, redan brinner ljus i fönstren och allt färre männis-
kor och ekipage rör sig nu på gata och trottoar. Hamburg 
går mot aftonvilan.
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TREDJE KAPITLET

I vilket vi får veta vad kyla och svält kan ställa till med i en stad 
där invånarna alltför länge hållits i Herrans tukt och förmaning

C

V
intern 1848 hade inte varit nådig för medborgarna 
i Borås. Januari och februari kom nämligen med 

sträng kyla. Det rådde brist på livsmedel och ved. Det som 
till äventyrs kunde köpas blev allt dyrare och när våren 
äntligen kom fick många gå hungriga till sängs i iskalla 
bäddar.

Men stadens bebyggare var ett tålmodigt släkte. Det 
som skedde det skedde. Naturens krafter kunde ingen 
råda över och för övrigt var ju allt lagt i Guds hand. Om 
man bara trodde och litade på honom så skulle nog allt 
ordna sig till det bästa.

Per Hoof  förtydligade i sina predikningar att samhäl-
let var gudomligt inrättat. Alla hade sina roller givna. 
Kyrkans uppgift var främst att hjälpa till att bearbeta den 
arvsynd som följde människosläktet. I högmässan inskärp-
te han vikten av gudsfruktan och ett dygdigt leverne. Av-
vikelser skulle hårt straffas både i den världsliga tillvaron 
och i den som senare följde. 

Sålunda dröjde det länge innan människorna började 
fundera i andra banor. Som till exempel att de kanske 
själva inte bar skulden till sitt elände. Men från djupet av 
det undermedvetna trängde sig nu förbjudna tankar upp 
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i ljuset. Tankar som sipprade igenom tjocka barriärer 
av fruktan för andlig och världslig makt och, möjligen 
påskyndade av häpnadsväckande meddelanden om om-
störtningar och oroligheter i Frankrike och på andra håll, 
slutligen nådde en kritisk massa.

Plötsligt var Stora torget fullt av folk. Där var garvare 
och färgare, bodbiträden, pigor och drängar. 

De förde larm. Borgmästare Scoop klev ut på trappan 
till rådhuset, framfött av makan och villrådig. Han såg sig 
förskräckt omkring. 

-Vad vill ni, frågade han sedan han en stund samlat sig, 
men med svag stämma.

-Vi vill ha bröd, ropade någon. 
-Och potatis, en annan. Först något trevande men sedan 

och med större kraft instämde allt fler. 
-Bröd och potatis!
De protesterande sneglade på varandra, överraskade av 

sin djärvhet men också uppmuntrade av den styrka som 
ett gemensamt uppträdande skänker. 

Soop ryste till av obehag. 
-Vi gör vårt bästa, svarade han den uppretade folkmas-

san. Men staden kan inte mätta alla munnar, det måste ni 
förstå. Vi gör verkligen så gott vi kan.�

Människorna tystnade, osäkra på fortsättningen.
-Det finns ännu potatis i en källare utanför västra tullen. 

Det har jag sett med egna ögon, ropade plötsligt den unga 
garveriarbeterskan Marie Johansdotter.

Hon såg trotsigt på borgmästaren, satte händerna i 
sidorna och fortsatte sitt anförande.

-Vi vet att ägaren till denna källare säljer potatisen till 
stadens kronobränneri men vi kräver att borgmästaren ser 
till att hela lagret genast delas ut till de mest behövande. 
Förresten, tillade hon sturskt, förresten är det inte bra 
med allt supande.
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Det gick ett beundrande sus genom församlingen. 
Några av de mer försigkomna vågade sig också på att ropa 
bravo!

Intresset riktades nu helt mot denna modiga flicka. 
Hon var ganska kortväxt men inte iögonenfallande liten. 
Blond, blåa ögon, håret i lugg. Hennes mun var bred och 
läpparna fylliga. Den aningen uppåtböjde nästippen gav 
henne ett pikant utseende. Bakom blus och klänning och 
förkläde av fläckat skinn kunde man skymta en mogen 
kvinnokropp.

Själv skulle hon aldrig ha beskrivit sig på det viset. Inte 
så att hon var omedveten om sitt behagliga yttre, men 
här handlade det om viktigare saker än utseendet. Marie 
Johansdotter hade ett starkt rättspatos och hon fångade 
nyfiket upp det som rörde sig i tiden. Sin envishet hade 
hon fått av fadern, Johan Pettersson, en stadig bonde från 
Kindstrakten. Sin empati från modern, Anna-Lena Petters-
son som hade omsorger om allt levande.

Dessa kloka föräldrar hade låtit sin dotter växa upp i fri-
het, ja i varje fall så mycket frihet som tiden kunde sträcka 
sig till. 

Marie var alltså inte kuvad. I den vredgade men oartiku-
lerade folksamlingen på torget kände hon plötsligt att hon 
hörde hemma. Och i den var det en och annan som kände 
att Marie gott kunde föra deras talan. Som gärna överläm-
nade sina åsikter att formuleras av någon starkare person-
lighet, och själva föredrog en mer skyddad plats i talkören. 

Framför dem stod borgmästaren, en man som de flesta 
var och en för sig inte skulle våga utmana. Wilhelm Soop 
var dock ingen elak människa. Och han kunde inte låta bli 
att känna en viss, utifrån sin ställning otillåten, beundran 
för den unga arbeterska som stod mitt i folkhopen och 
framställde krav,

Framställde krav!
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 Han hörde Sophia sufflera bakom sig. 
-Vilken fräckhet. Arbetarslynan vågar komma här och 

kommendera dig!
Men borgmästaren insåg, tränad som han var i sitt 

ämbetes intrigspel, att ett nej skulle förvärra situationen. 
Sålunda samlade han sig, gjorde för en gång skull åt ma-
kan en avvärjande gest och förkunnade inför människorna 
på torget

-Lugn, bara lugn, medborgare. Det ni gör nu strider 
mot upprorslagen. Jag kan se till att stränga straff  utdöms 
för denna handling men jag förstår också att ni har det 
svårt. Jag skall därför se till att potatiskällaren öppnas. 

Ett starkt mummel uppstod bland demonstranterna. 
Spridda leverop höjdes, ett par hattar flög i luften. Borg-
mästaren var i alla fall en hygglig karl, tycktes vara den 
allmänna meningen.

Marie Johansdotter sa ingenting. Hennes tankar trass-
lade in sig i varandra och hon hade ingen riktigt klar bild 
av sin triumf, även om hon kände sig smått berusad av 
den. Hon förstod att detta inte var slutet utan början på 
något och hon var osäker på fortsättningen.

 Ändå hade något enastående hänt denna dag på Stora 
torget. 

Folket hade satt sig upp mot överheten. Borgmästaren 
hade inte tillkallat soldater för att bringa ordning. Han 
hade i stället lovat att gå de missnöjda till mötes. 

Men vad drev honom?  Vi skulle kanske kunna karaktä-
risera detta hans oväntade infall som en blandning mellan 
empati och taktik, måhända mest det senare. Eller fanns 
möjligen en tredje förklaring, var det så att Wilhelm Soop 
här gjorde sin första och enda revolt. Inte mot sam-
hällsordningen, gubevars,  men mot sin hustru Sophias 
regemente. 
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Hur som helst med den saken. De båda huvudkombat-
tanterna hade uppträtt som starka personligheter med 
tydlig vilja, men inom sig var båda rov för motstridiga 
känslor. De var icke förhärdade som Arvid Crona hade 
varit, utan människor av kött och blod.
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FJÄRDE KAPITLET

I vilket vi får göra bekantskap med stadens tidningsman och 
lära oss om hans samhällsbevarande insatser.                                   

C

R
edaktören för Borås Tidning, Gregorius Nydahl, 
vilade sig som vanligt på sin bekväma tjänstestol 

och tänkte behagliga tankar. Både bildligt och bokstavligt 
satt han på ytterligare en stol eftersom han dessutom var 
riksdagsman. Han kallade sig liberal men var i själva ver-
ket djupt konservativ. De dubbla rollerna åstadkom hos 
honom ingen samvetskonflikt. Visserligen hade han dun-
kelt klart för sig vad den nya tidens tidningsmannaskap 
krävde, men han var ingen samhällsomstörtare. Och det 
vore ju helt befängt att redaktören Nydahl skulle kritiskt 
granska vad riksdagsmannen Nydahl hade för sig! 

Han älskade däremot att spatsera omkring på gatorna 
iklädd hög hatt och därvid göra anteckningar om gästan-
de teatersällskap, om priserna på ägg och grönsaker och 
annat smått och gott som skulle kunna vara invånarna till 
förnöjelse.

För sin omgivning förkunnade han stolt att det inte 
finns något som är så betydelselöst att det inte förtjänade 
några rader i tidningen. För övrigt ansåg han att det var 
onödigt att skriva om allt som hände i staden. Den var 
ju så liten att kunskapen spreds snabbare man och man 
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emellan än via tidningen som bara utkom två gånger i 
veckan.

Med utrikeshändelserna var det förstås annorlunda. 
Nydahl klippte gärna dessa texter ur storstadstidningarna 
och lät trycka dem i den egna. De händelser som beskrevs 
i dessa spalter inträffade långt bortom stadens horisont 
och därför betraktade han dem mer som underhållning än 
något som hade egentlig betydelse. Samtidigt fick läsarna 
av Borås Tidning ett intryck av en redaktör som ville vara 
med sin tid. Utrikesnotiserna innebar även en välbehövlig 
utfyllnad av spalterna.

Sålunda publicerade han, dock efter viss eftertanke, 
vårens stora nyhet om upproret i Paris. Flera hundra män-
niskor hade dödats, kungen avsatts, hans palats nedbränts 
och med sin familj hade han tvingats fly till England, en 
ny republik hade utropats. �Överallt kanonskott, salvor 
och Marseljäsen�, rapporterade tidningen. 

Revolten hade med diligensens hastighet spridit sig 
till andra städer i Europa. Överallt var folken i jäsning. I 
Würtenburg brände bönderna slotten, i Hamburg hade 
pöbeln gjort åverkan på högt uppsatta politikers hus 
och egendom. Borgargardet hade dock lyckats återställa 
ordningen. Till Stockholm hade denna förfärliga epidemi 
anlänt i mitten av mars och sedan soldater kallats in slutat 
i blodbad. Råa hamnbusar, karlar med groteskt utseende 
och lejda drängar som fann nöje i att kasta sten och skräna 
stod bakom upploppen, det var de konservativa tidnings-
redaktörerna överens om. 

Även i Uppsala uppstod oroligheter. Studenter gick 
omkring på gatorna och sjöng Marseljäsen. De ropade 
leven för ett reformerat Sverige och hurrade för republi-
ken. Detta var något alldeles oerhört. Ett angrepp mot 
själva kungamakten, ett fullständigt tygellöst förnekande 
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av den ordning som Gud själv hade skapat människorna 
till båtnad.

I några av socknarna i Blekinge förekom folkuppträ-
den. Enheter ur Calmar regemente hade därför försatts i 
marschberedskap. I Norrköping, Eskilstuna och Göteborg 
samlades hundratals gesäller, lärlingar och sjöman och 
förde oväsen. Fönsterrutor krossades, slagsmål utbröt, 
enligt de på dessa orter utkommande tidningarna. Någon 
förklaring till det skedda fanns inte, meddelades läsarna. 
Det var som om en epidemisk smitta hade slagit klorna i 
intet ont anande medborgare. Utan att själva ha en aning 
om varför hade de plötsligt samlats i stora skaror på gator 
och torg för att oartikulerat skrika och ägna sig åt skade-
görelse. Turligt nog kunde tillkallad polis, husarer och 
medborgargarden föra dessa sålunda av sjukdom angripna 
människor och orter åter till sans och vett. 

Så måste man tolka bulletinerna.
Det som för många var uppenbart, nämligen att de 

lägre klasserna i landet genom det franska exemplet insett 
att de tillsammans kunde välta det förhatliga ståndssam-
hället överända, måste nu bortförklaras. Så skrev Grego-
rius Nydahl i aftonlampans sken att man har försökt ge 
gatubråken en politisk färg genom att sätta upp prokla-
mationer om allmän rösträtt. Det är säkert illasinnade 
och allmänt missaktade personer som ligger bakom detta 
och det är djupt beklagligt att den arbetande befolkningen 
låter sig bäras med så lättvindigt, slog han fast, rös till och 
satte tillbaka pennan i bläckhornet. 

Ett par dagar senare anlände den senaste utgåvan av 
Borås Tidning med postdiligensen från tryckeriet i Jön-
köping. Nydahl som trots de något oroväckande om-
ständigheterna just spisat sin middag med välbehag, tog 
en tidning ur högen och började intresserat granska den 
första sidan. 
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Det var en syssla han älskade. Likt de flesta redaktörer 
fick han aldrig nog av att se sina texter i tryck. Att fram-
ställa dem var för det mesta ett nöje men att studera 
resultatet var själva höjdpunkten i yrket. Här kom ju i 
varje nummer bekräftelsen på att Nydahl var en bety-
dande person. Det var viktigare för honom än uppdraget 
som riksdagsman. Även om detta förlänade honom en 
odiskutabel respekt så var dock den politiska processen 
omständlig och ledde sällan fram till något som kunde 
lyfta människan, det vill säga honom själv, från den grå 
vardagen. Med journalistiken var det annorlunda. Här 
var han ju herre i sitt eget hus. Här kunde han obehindrat 
svinga sitt trollspö och vips, så borde världen se ut, det vill 
säga filtrerad genom hans egna föreställningar om hur allt 
skulle vara ordnat till det bästa.

Han levde lika mycket i denna sin drömvärld som i det 
verkliga livet. Nu bör man kanske tillägga att skillnaden 
inte var så rasande stor. Tillvaron var ju på det hela taget 
väl organiserad, om än för tillfället något hotad av förvir-
rad pöbel.

Notiserna reflekterade sålunda redaktörens egen själ. 
I spegelglaset tyckte han sig samtidigt se de tacksamma 
läsarna bilda en beundrande hyllningskör. Han föreställde 
sig att de fann behag i de klara tankar som i tidningen fick 
en sådan skön språkdräkt.

I undantagsfall stördes denna stund av lycka av någon 
förarglig lapsus, ett grammatiskt fel, en stilistisk ofullkom-
lighet som lyckats slinka igenom hela vägen till tryck-
pressen. I sådana ögonblick kände sig Gregorius Nydahl 
nedsmutsad och ovärdig och han glömde aldrig det minsta 
misstag. Månader senare kunde han med en grimas erinra 
sig ett ord som hamnat där det inte borde vara. 

I det lite större perspektivet var redaktör Nydahl natur-
ligtvis och särskilt i högtidliga sammanhang en varm vän 
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av pressfriheten. Men han var samtidigt en ansvarstagande 
publicist som inte släppte igenom vilka skrönor som helst 
i sitt blad. 

Denna dag som fram tills nu artat sig så väl kom därför 
med en ytterligt obehaglig överraskning. 
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FEMTE KAPITLET

I vilket vi gör ett besök i logen Sanning och Ära och upptäcker 
stadens verkliga maktcentrum. 

* C                                                                                        

M
ina herrar! Mina herrar! Ordning om jag får be! Ord-
ning!

Stormästaren i logen Sanning och Ära slog sin stav upp-
repade gånger i golvet för att få uppmärksamhet. Sorlet 
avtog, alla stirrade på sin stormästare tillika domaren i 
rådhusrätten Hugo Lövensköld, klädd i svart mantel och 
behängd med förgyllda kedjor. Han presiderade på ett litet 
podium vid ena kortväggen av ordenssalen. Bröderna, 
varav de flesta var pråligt utstyrda, dock inte fullt så prå-
ligt som stormästaren, satt på ömse sidor av ett bord som 
sträckte sig från detta podium ut i salen. 

Rummet var sparsamt illuminerat men den uppmärk-
samme iakttagaren kunde notera att det var smakfullt 
inrett och dekorerat. På väggarna hängde porträtt, som av 
klädsel och annat att döma föreställde gamla ordensbrö-
der.

Bordet hade varit dukat till festmåltid, vilken nu i det 
närmaste var avslutad. Den hade inletts med en parenta-
tion över den avhållne brodern Arvid Crona vilken fallit 
offer för en ännu okänd nidings hand. Det var en mycket 
obehaglig tanke att det gick en mördare lös där ute. Kan-
ske bidade denne sin tid i väntan på nästa offer. Mordet 
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på Crona hade skapat skräck och osäkerhet i staden och 
alldeles särskilt i de högre stånden. Det var ju en given sak 
att gärningsmannen tillhörde någon av de lägre klasserna, 
förmodligen någon som inte velat göra rätt för sig i sam-
band med någon lånetransaktion.

Stormästarens vädjan om ordning kom inte oväntat, 
den tillhörde ritualen i denna noggrant regisserade före-
ställning. 

-Mina herrar, intag edra platser! Utropade Lövensköld 
och stötte ytterligare några slag i golvet med sin stav. 
Bröderna var strax beredda att tunga och dästa lämna 
bordet för att slå sig ner i bekvämare möblemang. Nu var 
det dags för den mera avspända delen av sammanträdet. 
Nu skulle dessa högtidligt klädda herrar koppla av med 
förfriskningar, rökverk och småprat om dagens aktuella 
ämnen.

Just i dessa trevliga stunder avgjordes stadens öden. Utåt 
var detta magistraten och de äldstes uppgift, men i prak-
tiken togs de viktigaste besluten i logen Sanning och Ära, 
låt vara att de för syns skull konfirmerades i de officiella 
organen. 

Här kom lönsamma affärsuppgörelser till stånd, här 
bestämdes om burskap och lagfarter, här beviljades skat-
telättnader och här kom man överens om åtalseftergifter 
om någon broder i missriktat nit råkat överträda någon 
liten lagparagraf. 

Man höll ihop, en broder sviker inte en broder. Det 
var det som var själva grunden för verksamheten. Detta 
slogs tydligt fast i den första paragrafen i stadgarna. Man 
skulle kunna säga att herrarna i logen Sanning och Ära 
förkroppsligade den grund på vilket hela samhällsbygget 
vilade.

I dunklet närmar vi oss nu försiktigt de nu konverse-
rande gentlemännen.
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De tycks diskutera den spända politiska situationen. 
Några av dem låter för ovanlighetens skull mycket upp-
rörda. 

Mest upprörd tycks broder Hoof  vara. Han viftar med 
dagens Borås Tidning och säger högt och i irriterad ton till 
broder Nydahl: 

-Vad är det för smörja du trycker i din tidning. En brän-
nande vind flyger genom Europa och har satt folkens 
sinne i jäsning  Paris  etcetera etcetera kämpar för rätt och 
sanning  etcetera, etcetera  och här, titta här: Det vore 
önskligt att denna fläkt sprider sig vidare för den kunde 
även verka något gott för det svenska folket.

Vafalls, vad är detta. Har bror alldeles tappat förståndet?
Prästen slängde tidningen med en duns i bordet så att 

toddyglasen skramlade. Uppträdet fick det gemytliga sor-
let att avstanna och intresset vändes mot redaktör Nydahl, 
som nu lika plötsligt som oväntat befann sig i brännpunk-
ten. Han, en konservativ riksdagsman och ägare till en 
välrenommerad tidning satt på den anklagades bänk för 
åsikter som var fullkomligt på tvärs mot hans verkliga.

Han började svettas. Det varma kletet rann nerför 
halsen och innanför skjortbröstet på ett mycket obehagligt 
vis.

Han harklade sig. 
-Bröder, käre ordensbröder, inledde Nydahl i vädjande 

ton i det han nervöst kramade sina händer. Jag är lika 
frågande som säkert ni alla här. Något förfärligt har näm-
ligen hänt. Den text som jag härom aftonen skrev för att 
beskriva och söka förklara de djupt beklagliga pöbelupp-
loppen i Europa och Stockholm med flera städer måste 
ha bytts ut i tryckeriet i Jönköping och ersattes av dessa 
revolutionen förhärligande rader. Jag har givetvis vidtagit 
mina mått och steg för att finna den skyldige.
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Gregorius Nydahl torkade svetten ur pannan med sin 
bordsservett och såg sig försiktigt omkring i sällskapet för 
att utröna hur hans försvar tagits emot. Detta var i san-
ning en prövningens stund.

-Är det möjligt, utbrast borgmästaren broder Soop och 
bröt därmed tystnaden. Har denna smitta nått även våra 
trakter då dröjer det väl inte förrän revolutionen hyllas 
även i vår fridsamma stad, det är en förfärlig tanke. Hur 
ska det då gå för oss. Allt som vi arbetar för och tror på 
kan komma att vändas upp och ned, Borås störtas in i 
kaos och anarki.

Marie Johansdotters sköna uppenbarelse hade flimrat 
förbi på hans näthinnor. Liksom man viftar undan en 
irriterande fluga tvingade han sig att hastigt förneka den 
sympati han känt för henne under potatisupproret, det var 
ju ändå i brödernas, samhällsbevararnas sällskap han hade 
sin krets. 

 Hugo Lövensköld la en lugnande hand på Nydahls ena 
arm, såg vänligt på honom och sade: 

-Det förstår du väl att ingen här misstror en ordensbro-
der, vi har ju svurit livslång gemenskap!

-Ära och sanning! Utropades från flera håll i salen.
Redaktör Nydahl lutade sig lättad tillbaka i den sköna 

fåtöljen. Han kände sig med ens varm inombords, de kära 
bröderna! Dem kan man lita på i prövningens stund. 

Nu exploderade emellertid nästa obehagliga överrask-
ning.

-Mina herrar, jag är rädd för att denna brännande vind 
redan nått Borås. När jag begav mig till ordenslokalen i 
kväll så lade jag märke till att någon målat slagord på en 
av husväggarna vid Österlånggatan!

Blickarna vändes nu mot broder Leonard Wulff, en 
man som på ett mycket förtjänstfullt vis, särskilt om man 
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räknade pengarna i hans egen börs, drev ett av stadens 
garverier.

Spänningen liksom ansiktsfärgen steg märkbart bland de 
församlade vid denna lika sensationella som fasaväckande 
upplysning. 

-Nå, vad meddelade då dessa slagord, frågade Gregorius 
Nydahl, men hade redan anat svaret. 

-Ned med kungahuset, leve revolutionen, stötte Wulff  
fram med tydlig avsmak.

Ett allmänt sorl av förvåning och bestörtning följde 
på detta avslöjande. Hade verkligen den franska smit-
tan nått Borås. Hur mycket skulle den i så fall förlora i 
översättningen? Den hade ju i alla fall gått omvägen över 
Stockholm och redan där tappat något av sin kraft. Eller 
kanske var slagorden på Österlånggatan, dessa avskyvärda 
slagord som man knappt ville ta i sin mun, i bästa fall bara 
ett pojkstreck. 

Mot den senare teorin talade den nyligen timade kalaba-
liken på Stora torget och den utbytta notisen i Borås Tid-
ning. Kanske till och med mordet på deras broder Arvid 
Crona. Fanns månne ett samband mellan dessa händelser.

Frågorna hopade sig på ett mycket besvärande vis. De 
oroligheter och upplopp som man tidigare läst om i tid-
ningen och som dittills skett på ett behagligt avstånd från 
idyllen i Borås kom plötsligt mycket nära.  

Man skulle utan vidare kunna påstå att rädslan tog 
strypgrepp på logen Sanning och Ära. Borgmästare Soop 
kände sig därför manad att såsom stadens högste ämbets-
man säga något lämpligt men kunde nu inte pressa fram 
ett ord. Han stirrade på Wulff  och hans mun rörde sig 
som hos en nyss uppdragen mört ur Viskan.

Leonard Wulff  tog nu åter till orda. 
-Besinning, mina herrar, besinning, uppmanade han 

bröderna. Något måste ju göras och Wulff  var känd som 
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en handlingskraftig man. För en kort stund avbröts han 
dock av stormästaren Lövensköld som, i det han vände sig 
till överste Teodor Gyllenkruus, föreslog att militär trupp 
borde hållas i beredskap inför alla eventualiteter.

Broder Gyllenkruus tittade upp från sin kära toddy, 
harklade sig och sade att det var något som han bestämt 
ville avråda från. I hans huvud vällde otäcka minnesbilder 
fram från Napoleonkrigens slagfält där den unge kornet-
ten Gyllenkruus tjänstgjort som frivillig i ett preussiskt re-
gemente och där han hade fått avsmak för krigets verkliga 
ansikte. 

Borgmästaren nickade bifall. Han var efter potatisupp-
rorets fredliga upplösning beredd att kompromissa, någon 
allmän blodsutgjutelse ville han inte ha. 

-Ordenskamrater, sade nu Wulff  med all den pondus 
han kunde uppbringa. Låt oss tillsammans bistå den Hög-
ste i hans strävan att bevara lugn och ordning. Jag föreslår 
att vi gör på följande vis.

Bröderna makade sig närmare varandra och spetsade 
öronen.
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SJÄTTE KAPITLET

I vilket vi besöker garveriarbeterskan Marie Johansdotter på 
hennes arbetsplats och får veta vilket outplånligt intryck hon 
gjort på skomakarsonen Petter Lundström.

C

N
atten hade varit kall. Fram mot gryningen tändes 
slocknade spisar och kakelugnar. Röken från de 

många eldstäderna steg rätt upp mot himlen. 
Marie Johansdotter vaknade av ett skrammel och ett 

irriterat utrop utifrån gården. Hon räknade ut att det 
var pigan som hämtat vatten i stadens brunn och sedan 
olyckligtvis tappat hinken. Marie skrattade tyst för sig 
själv. Maja var en slarva men det var svårt att inte tycka 
om henne.

Tja, det var väl lika bra att kliva ur sängvärmen även 
om det tog emot. Marie drog huttrande på sig sin kjol och 
blus och över den en varm grovstickad tröja som hängde 
på sänggaveln.

Hon såg sig om med sömndruckna ögon. Rummet 
var litet. Förutom sängen fanns där ett bord, en stol och 
en kommod i vilken Marie hade sina kläder och andra 
tillhörigheter. På kommoden stod ett handfat och ett krus 
med vatten.

På väggen hängde en sprucken spegel. 
Marie kammade sitt hår. 
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 Det slamrade av porslin och kannor i köket som låg 
vägg i vägg med hennes rum. Marie tittade ut genom 
fönstret och såg hur drängen ledde kon ut genom porten 
till gatan. Kreaturen skulle ut på bete bortom tullarna.

Tuppen gol först något trevande sedan med full kraft. 
Hästhovar klapprade, vagnar knirkade. Människor ro-
pade. Hundar skällde.

Maries näsa drog in matos och latrinlukt. Fast det var 
inget hon tänkte närmare på. Så var det ju alltid.

Solen började redan värma något. Nattkylan vek. 
Marie spisade frukost med sitt värdfolk, karduansma-

karen Gotthard Kruse och hans hustru Matilda. Hyggligt 
folk.

En stund senare gick hon med lätta steg mot sin arbets-
plats, Wulffs garveri som låg på den halvö som Viskan 
formade mitt i staden.                                             

 I Borås verkade vid denna tid många olika slags hant-
verkare och köpmän. Här färgades och trycktes och bered-
des på annat vis de bomulls- och linnetyger som fram-
ställdes i den kringliggande bygden. Detta lade i sin tur 
grunden för handeln och de stora förmögenheter som nu 
började ansamlas. Här fanns en lerkärls- och kakelugnsfa-
brik, cigarr- och snustillverkning och ett kronobränneri. 

Men de förmögna medborgarna insåg att de skulle bli 
ännu mer förmögna om de satsade sina pengar i fabriks-
tillverkning i större skala.

Wulffs garveri var ett sådant exempel. Hans affärsidé var 
enkel. Wulff  köpte in hudar från bönderna i Sjuhärads-
bygden så billigt som möjligt. Han lät sedan sina anställda 
garva dessa hudar till så låga arbetslöner som möjligt och 
därefter sålde han hudarna till sko- och väskmakare och 
andra hantverkare till så höga priser som möjligt.

Fabriken var dock ännu liten och oansenlig där den var 
belägen vid stranden av Viskan. I den stora salen fanns ett 
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antal kar i vilka hudarna låg i en lag av finfördelad bark 
och vatten. Marie och hennes arbetskamrater rörde om i 
karen vid bestämda tidpunkter så att blandningen skulle 
tränga in ordentligt i hudarna. 

Däremellan sträckte de och karvade de på skinnen för 
att torka dem och se till att håren försvann. Det var ett 
tungt arbete. De fick ont i ryggarna, armarna och axlarna. 
Vintertid var det mycket kallt i lokalerna då Wulff  snålade 
på veden till de osande kaminerna. På sommaren kunde 
det vara olidligt varmt. Då längtade Marie ut och hon såg 
med avund på de fina damerna och herrarna i sina rodd-
båtar på väg till restaurangen som kallades Plantaget. Där 
förfriskade de sig med kalla viner och utsökta konfekter. 
Skratt och musik trängde ända in i garveriet.

Arbetsstyrkan hade långa dagar, upp till tolv timmar var 
det vanliga. Under den korta middagsrasten satte de sig på 
golvet i fabriken och åt sina bröd bredda med ister.

Betalningen var urusel. Maries lön räckte nätt och jämt 
att gälda sin värdfamilj för hyra och frukost. Om inte hen-
nes snälla föräldrar då och då stack till henne några daler 
så hade hon inte kunnat unna sig något extra alls.

Leonard Wulff  visade sig sällan men han hade en elak 
befallningsman vid namn Hans Gädda som gjorde sitt 
bästa för att förpesta tillvaron för de anställda. Han tyckte 
alltid att de var lata och han hade nära till glåpord och 
förbannelser. 

Till en början hade Marie inte tänkt så mycket på de 
usla arbetsvillkoren. Hon gladde sig åt att hon fått flytta 
till staden och slippa att bli piga hos någon bonde. Där var 
arbetet ofta ännu hårdare, från solens uppgång tills den 
gick ned och nästan utan betalning alls. 

I staden kände hon sig friare och hon var ledig på sön-
dagarna. 
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Då brukade hon hjälpa till lite i Kruses hushåll och leka 
med barnen Jakob och Matilda. De betraktade henne som 
en äldre syster och hade mycket roligt tillsammans.

Sedan var hon ju förstås tvungen att gå till kyrkan och 
av kyrkoherden Per Hoof  ständigt få veta vilken elän-
dig syndare hon var. Så småningom började Marie göra 
jämförelser med dessa predikningar och sin enkla vardag 
och hon insåg att det var något som inte stämde. Inte 
var hon och de flesta andra människorna i Borås några 
syndare. Deras liv var bestod ju nästan bara av arbete och 
inte fanns det någon ork kvar till synden, ja med vissa un-
dantag förstås det visste hon ju. Snarare var det väl så att 
ondskan kom från ett annat håll. De däruppe. Se bara på 
Crona hur han hade berikat sig på ett brottsligt vis och ut-
nyttjat småfolket med sin lånerörelse. Många hade aldrig 
lyckats komma ur beroendet utan de växande skulderna 
tvingade ner dem allt längre ner i misären. 

Hon blev nästan förskräckt när hon tänkte så och var 
tvungen att se sig om så att ingen skulle förstå vad som 
rörde sig i hennes huvud.

Spontant hade hon följt med till torget och potatisupp-
roret. Hon hade alls ingen tanke på att yttra sig eller på 
något vis visa sig ohörsam mot överheten. Men när hon 
stod där i samlingen av hungrande människor så förstod 
hon att de var förvirrade och rädda och att någon måste 
våga säga det alla tänkte.

Inom några timmar visste hela staden att Marie Jo-
hansdotter var en djärv flicka som ställt sig i spetsen för 
protesterna och med vars hjälp en seger hade vunnits. 
Men för hur länge?

Sakta mognade två tankar i Maries medvetande. Den 
ena var att det inte spelade någon roll hur hårt man 
arbetade. Det blev inga pengar över i alla fall. Den andra 
tanken var att det inte räckte med plötsliga demonstratio-
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ner sprungna ur förtvivlan. Man måste gå samman. Tala 
med varandra. Enas. Sedan kunde man ställa krav. Javisst 
var det så det måste gå till, det visade ju potatisupproret.

Hon hade också känt en annan sak. Hon upptäckte att 
hon gillade att vara i allas blickfång. Visserligen var det lite 
nervöst att stå där på torget och öppet trotsa makten, men 
hon hade för första gången smakat ledarskapets sötma, 
ännu inte dess salt. 

Bland åskådarna fanns den unge mannen Petter Lund-
ström, son till en skomakare som hade sin verkstad på 
Stora Brogatan. Petter hade lite vidare vyer med sitt liv 
än att ta över sin fars burskap. Tidigt hade Petter lärt sig 
läsa. I hemmet hade man inte råd med böcker eller annan 
litteratur, men grannen, en urmakare, hade det lite bättre 
ställt och höll sig med Borås Tidning, vilket han gärna 
lånade ut till den vetgirige pojken Lundström. Genom 
detta blad hade Petters intresse för världen bortom staden 
väckts. 

Sålunda hade Petter noga följt vårens två stora händel-
ser utomlands, kriget mellan Danmark och Preussen och 
den franska revolutionen. Eller rättare sagt så noga som 
Gregorius Nydahl tillät sina läsare. Som vi vet var ju re-
daktör Nydahl sparsmakad i rapporteringen när det gällde 
vissa kategorier nyheter men inte andra.

Mot kriget som nu var under uppsegling hyste han dock 
inga som helst betänkligheter. Här fanns ju också goda 
skäl att blåsa under känslan för broderfolket danskarna. 
De nordiska länderna hörde ihop. Nydahl hade vid flera 
tillfällen utbringat skålar för den nya rörelsen Skandinavis-
men i logen Sanning och Ära. 

Med revolutionen var det alltså annorlunda. Men de no-
tiser Nydahl ändå lät publicera väckte Petter Lundströms 
nyfikenhet. Han frågade sig hur man kunde ta till artilleri 
och kavalleri mot demonstrerande parisare. Hur var den 
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funtad som kunde kommendera eld och låta kanonkulor 
slita sönder egna landsmän. Hur kunde kungen i Stock-
holm låta sina soldater skjuta mot obeväpnade människor 
varav många dött på gatorna. En sådan förfärlig, obegrip-
lig grymhet. Varför var ropen på republik i Frankrike och 
allmän rösträtt i Sverige så farliga? Petter hade många 
människor omkring sig som levde gudfruktigt och gjorde 
goda gärningar. De kom ur alla samhällsklasser. Varför 
skulle bara de högre och välbärgade ha representanter i 
riksdagen. Det blev bara mer och mer konstigt desto mera 
han tänkte på det. De allra flesta hade ingenting att säga 
till om. Detta var förbehållet en liten skara. Och längst 
upp var kungen, en man som man överhuvudtaget inte 
fick yttra ett ont ord om. Det kallades majestätsbrott och 
var belagt med dödsstraff.

Petter Lundström började tänka annorlunda, uppmunt-
rad av de notiser som trots allt sipprade ut genom den 
konservativa tidningen. Och trots att dessa formulerats 
på ett sådant vis att läsaren skulle dra helt andra och för 
överheten ofarliga slutsatser. 

Han insåg vilken kraft som fanns i det fria ordet. Tänk 
om han kunde få skriva i en tidning. Vad skulle han inte 
kunna åstadkomma då.

Under potatisupproret hade Petter Lundström gjort yt-
terligare en upptäckt. Han hade känt en stark dragning till 
Marie Johansdotter. Hon var så fin där hon stod i folkmas-
san på torget, det var liksom ett förklarat ljus omkring 
henne. 

Hon råkade titta åt hans håll. Deras blickar hade mötts. 
Marie log mot honom. Hon noterade att Petter såg bra ut, 
pojkaktig men ändå manlig. När folksamlingen upplösts 
efter borgmästarens framtvingade löfte om potatisen hade 
skomakarens son därför slagit följe ett stycke med den 
vackra garveriarbeterskan och hon med honom. 
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Marie tittade lite spefullt på Petter. 
-Vad ska vi göra, frågade hon.  
-Jag vet inte, men något måste vi hitta på svarade han 

men tänkte i stunden kanske mera på sina chanser hos 
Marie än på eventuella uppror. 

-Jag tror att jag förstår vad du tänker, sa Marie med ett 
skratt. Men jag funderar just nu på hur vi kan få folket i 
den här staden att samla ihop sig och göra något politiskt.

-Jasså det, sa Petter. Jo, vet du jag har länge önskat skriva 
något i tidningen. Det är ju trots allt ganska många som 
läser den. Och det är ju så att man tar för sanning det som 
står där. Om man då kunde berätta om hur folk faktiskt 
har det.

-Du kunde till exempel hälsa på i garveriet och se hur vi 
sliter där, replikerade Marie. 

De blev tysta en stund. Det var en oerhörd tanke. Något 
sådant hade ingen av dem läst i tidningen tidigare, när 
det gällde garveriet hade redaktör Nydahl bara låtit Wulff  
skryta om sina fina affärer och berättat om priserna på 
hudar och garvat läder.

-Jag ska fråga Nydahl om jag inte får praktisera på tid-
ningen, så får vi väl se vad jag kan åstadkomma, sa Petter. 
Men man ska väl inte ha några större förhoppningar och 
det räcker hur som helst inte, vi måste kunna träffas några 
stycken någonstans där det inte väcker uppmärksamhet 
och där vi kan tala igenom vad vi vill ändra på och hur vi 
ska göra. 

De skiljdes i hörnet Stora Brogatan- Österlånggatan. 
Båda motstod en impuls att ta i den andre. De visste att de 
snart skulle göra det.
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SJUNDE KAPITLET

I vilket vi förstår att Julius Böhm är en person som rör sig 
obehindrat i de mest skilda världar, där Marie Johansdotter gör 
ett farligt besök i fotoateljén och Petter Lundström inleder sin 
yrkesbana.

C

O
mställningen från det pulserande livet i storstaden 
Hamburg till det långsammare i småstaden Borås 

hade gått lättare än Julius Böhm hade föreställt sig. Ja 
egentligen hade han väl inte funderat särskilt mycket utan 
mest varit belåten över att kunna starta på nytt. Tävlan 
var väl bra om man själv slapp delta i den. Julius Böhm 
tyckte först att det svenska språket var svårt att lära sig 
men praktiserade det dagligen tillsammans med sina 
tacksamma kunder vilka mer än gärna stod till tjänst med 
improviserade lektioner och han upptäckte att han gillade 
den sjungande satsmelodin. Han lade sig vinn om att slipa 
bort uttal och grammatiska detaljer, som avslöjade han ur-
sprung, men helt gick det ju inte. Svenskarna hade bland 
annat en irriterande ovana att placera verbet någonstans 
i början av meningen i stället för i slutet och det brukade 
han förargligt nog glömma emellanåt.

Julius Böhm var som vi förstår angelägen om att smälta 
in i det nya samhället så mycket som möjligt och var också 
välkommen i salongerna. Eftersom han var ungkarl, såg 
bra ut och hade ett yrke som skänkte honom gott anse-
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ende tyckte societetens damer att det var spännande att 
konversera med honom. Han var inte opåverkad. Böhm 
hade särskilt lagt märke till den vackra fru Hoof  som mer 
än en gång kastat blickar på honom men genast viftat bort 
varje tanke på kurtis, det var ju också helt otänkbart med 
en gift kvinna, därtill hustru till den strängt moraliske 
kyrkoherden. 

I staden fanns en liten tysktalande koloni med vilken 
han regelbundet umgicks. Boråsfabrikörerna hade näm-
ligen börjat importera experter på vävning och färgning 
och dessa yrkesmän kom i flera fall från Böhms hemtrak-
ter.

Han levde för sin konst, det var i alla fall vad han 
brukade intala sig, men började också göra goda affärer. 
Tidigare hade staden besökts av ambulerande fotografer 
vars porträtt var av varierande kvalitet, ibland rent usla 
särskilt med tanke på priset. Nu var det Böhms ateljé 
man besökte. Det vill säga alla som hade råd att taga sin 
daguerreotyp. Följaktligen kom Julius Böhm till en början 
att mest lära känna det övre skiktet i staden vars medlem-
mar i tur och ordning passerade framför hans linser. Detta 
sågs om en mycket prestigehöjande handling. Porträtten i 
sina trälådor ställdes på framträdande platser i de borger-
liga hemmen. Vid lämpligt tillfälle under visiterna kunde 
värdfolket öppna locken och för sina häpna gäster visa 
upp sina ansikten, för all framtid ingraverade i de fotogra-
fiska plåtarna. 

Som läsaren redan vet var den daguerreska metoden en 
mycket omständlig procedur som krävde en stor portion 
tålamod av såväl fotograf  som fotograferad. Böhm var 
därför mottaglig för ny framsteg som skulle kunna öka 
den exponerande hastigheten. Han rörde sig i sin egen 
praktik efter två linjer, dels att öka ljusinsläppet, det vill 
säga att han använde sig av större och mer välslipade 
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linser vilka han importerade från Tyskland och byggde in 
i allt större kamerahus, dels att öka själva ljusintensiteten, 
vilket låter som den enklaste av dessa metoder, men i 
själva verket var en mycket komplicerad teknik.

Stötestenen var själva ljuskällan. Oljelampor och 
stearinljus hade dålig effekt och Böhm sökte därför samla 
ljuset med hjälp av speglar vilka han riktade mot objektet. 
Det allra första fältförsöket hade ju, vilket den minnes-
gode läsaren erinrar sig, skett i Rådhuset under borgmäs-
tarinnan Soops stora bal.

Han höll fast vid Daguerres metod. Visserligen hade 
han som vi redan vet hört talas om engelsmannen Talbot, 
som vid denna tid framgångsrikt bytt ut plåten mot pap-
per och häpnadsväckande nog kunde mångfaldiga varje 
bild, men Böhm ansåg alltså att mellan dessa uppfinnare 
förelåg en viktig artskillnad, nämligen den att Dagu-
erre och hans efterföljare närmast var att betrakta som 
konstnärer, medan den talbotska vägen var att se som en 
industriell framställning av bilderna och således av lägre 
konstnärlig kvalitet.

Han hade nu för egen del helt förkastat idén att mass-
producera fotografier. Således finner vi herr Böhm böjd 
över sin senaste daguerreotyp, den från maskeradbalen, 
ivrigt granskande fotografiets alla detaljer, då ytterdör-
ren hastigt öppnades. Där på tröskeln stod plötsligt Marie 
Johansdotter. Hon stirrade uppfordrande på fotografen.

-Herr Böhm, har ni möjligen hört talas om det kommu-
nistiska partiet manifest, frågade hon oväntat.

-Varför tror Marie det, replikerade Böhm, nu på sin 
vakt. Han kände till Marie Johansdotters roll i potatisupp-
roret och tänkte att hon nu var ute på farliga vägar.

-Ja Böhm kommer ju från samma land som Karl Marx, 
eller hur. Det är ju han som har skrivit manifestet.
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-Kom in och stäng dörren efter dig, sa Böhm. Vill du ha 
ett glas cognac.

Nej tack.
Böhm gjorde en gest och Marie följde med honom till 

det inre rummet där all framkallningsutrustning förva-
rades. Fotografen gjorde ytterligare ett tecken och Marie 
satte sig ner på en stol. Böhm gick fram till en byrå, öpp-
nade en låda och tog fram några papper.

-Här, varsågod, sa han.
Marie drog efter andan. Är det verkligen 
-Ja det är det. Jag fick det från en god vän i Hamburg 

för bara några dagar sedan. Du vet de tyska städerna är i 
uppror. Men hur känner du till manifestet?

-Petter Lundström pratade om det. Han hade visst läst 
något om det i en stockholmstidning. Och då tänkte jag 
att herr Böhm som ju är landsman med Marx kanske 
kunde skaffa fram det.

Julius Böhm tände en cigarr, blåste ut röken och ska-
kade på huvudet.

-Flicka lilla, det här är ett dokument som bränner i 
händerna. 

Marie tittade på Böhms trygga gestalt och kände att hon 
kunde lita på honom. 

-Vad handlar det om?
-Att bourgeoisien skamlöst suger ut arbetarna och att 

dessa därför måste gripa makten och avskaffa privategen-
domen och göra samhället klasslöst, svarade Julius Böhm. 
Egentligen står det väldigt mycket mer i manifestet men 
det där är väl någon sorts sammanfattning. 

Han gick fram till byrån igen och letade en stund bland 
pappren. 

Det måste ligga här någonstans, muttrade han för sig 
själv. 
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-Jo här ska du se, sa Böhm och vände sig till Marie 
med en ny bunt papper i handen. Du har fått manifestet 
men på tyska språket, här har jag en svensk översättning, 
alldeles nyligen utgiven av en bokhandlare i Stockholm 
vid namn Per Götrek. Jag har förstått att han driver ett 
bildningssällskap för arbetare inspirerad av kristendomens 
kärleksbudskap.

-Så Götrek tycker att religionen och socialismen har 
något gemensamt, sade Marie förvånad. Den senare visste 
hon väl ännu inte så mycket om men hade stora förhopp-
ningar kring, den förra var hon mera bekant med men 
såsom fördömande och straffande och ett sätt för överhe-
ten att hålla folket förnöjsamt. 

-Ja Götrek har till och med på omslaget till manifestet 
skrivit att folkets röst är Guds röst, sa Böhm. Jag vet ännu 
icke hur detta kätteri uppfattats, men jag har hört att han 
tagits till förhör.

Marie uppfattade poängen och omsatte den i sin egen 
vardag. Utsugningen passade ju bra på den snåle och elake 
Wulff  och tanken på ett Borås där ingen var förmer än 
den andre lät mycket tilltalande.

-Men måste omvandlingen ske så våldsamt som i Paris 
och Stockholm, frågade hon. Måste människor offra sina 
liv för dessa goda syften. 

-Först och främst gäller kravet på allmän och lika 
rösträtt, sa Böhm. När arbetarklassen har en majoritet av 
rösterna så kan de via parlamenten tvinga fram reformer 
som gör livet lättare att leva.

Marie funderade en stund. 
-Vi måste sammansluta oss, sa hon sedan.
-Vänta lite nu. Det är ännu inte dags, sa Böhm. Jag är 

inte säker på att du skulle få med dig så många boråsare, 
för övrigt finns det ju inte fler än ett par dussin arbetare i 
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staden än. Du får din tid lite bida. Börja med att läsa mani-
festet ordentligt.

-Men herr Böhm själv då. Vill ni inte vara med.
-Nja, jag sympatiserar nog med idéerna men föredrar 

att stå lite i bakgrunden. Det skulle inte vara hälsosamt för 
mina affärer om det kom ut att jag i omstörtande verk-
samhet deltar, jag menar deltar i omstörtande verksam-
het, rättade Böhm sig själv.

Marie suckade ljudligt.
-Jag menar att jag diskuterar gärna med dig och dina 

meningsfränder och ni får också vara här i ateljén. Vi kan 
maskera mötena som en kurs i fotografi, sa Böhm milt till 
den stridbara garveriarbeterskan. 

Maries utstrålning var verkligen svår att stå emot, så 
måste Böhms snabba kompromiss mellan kommers och 
ideologi tolkas. 

-Säg du förresten, du behöver inte kalla mig herr Böhm. 
Marie nickade och betraktade honom lite road. Han 

kunde ju ändå på sitt vis vara en god sammansvuren.
Hon lämnade honom. Böhm satt en stund alldeles stilla, 

försjunken i tankar. Han kände sig kluven till händelserna 
ute i Europa och de nya politiska idéer som växte fram. 
Han kände en trygghet i sitt yrke och vardagsliv. Han såg 
sin konst utvecklas. Det låg på ett konkret och mycket 
tillfredsställande plan. Men samtidigt jag är ju inte blind 
för hur också mindre lyckligt lottade människor har det, 
tänkte han. Dessa tankar om jämlikhet och broderskap 
är därför mycket tilltalande. En del av mig vill vara med 
i denna filantropiska rörelse. Den bejakar det goda inom 
oss, och därför måste också våldet till varje pris avvisas 
som väg till människans frigörelse från förtryck och orätt-
visor. 

Julius Böhm reste sig och gick in i sin ateljé. Han gran-
skade åter daguerreotypen från maskeradbalen. Fotogra-
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fiet hade ju blivit riktigt lyckat. Man kunde tydligt urskilja 
alla detaljer. Det nya sättet att belysa objektet hade lyckats 
över hövan. Förunderligt att ingen på detta tidigare kom-
mit att tänka, gratulerade han sig själv.

P

Tidningens redaktion var inhyst i stöphuset vid torgets 
sydsida. Den bestod av två rum varav det yttre var själva 
redaktionslokalen. Där fanns som dominerande möbel 
ett stort skrivbord belamrat med skrivdon, papper och 
tidningar i stor oordning. Några bokhyllor fullständigade 
bilden av en skapande, allmänbildande miljö. 

Till det inte rummet hade bara redaktören själv till-
träde. Där stod en brits i vilken Gregorius Nydahl brukade 
ta en tupplur mellan skrivstunderna. Det inträffade allt of-
tare då han började bli till åren och inte var så rask längre, 
varken fysiskt eller med pennan.

Det var där Nydahl vilade sig en smula när skomakarso-
nen och den möjligen blivande journalistvolontären Petter 
Lundström gjorde entré.

Nydahl hade satt upp en liten bjällra på ytterdörrens 
insida och den klingade muntert till och väckte honom ur 
hans halvslummer. 

Gregorius Nydahl kände genast igen Petter Lundström. 
Det var Lundströms far som brukade tillverka och laga 
hans skor. Och sedan den unge mannen förklarat sitt 
ärende så trodde Nydahl att han förstod hur denne tänkte. 
Han såg i denne pojke helt enkelt sig själv som ung entusi-
astisk tidningsman.

Och eftersom han gott kunde behöva lite hjälp med 
skrivandet så anställdes Petter Lundström till sin stora 
överraskning på stående fot. Det skulle ju också innebära, 
tänkte Gregorius Nydahl belåtet, att han skulle kunna 
utsträcka sina vilopauser ytterligare. Inte så att tidningen 
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skulle lida någon skada, absolut inte, men ynglingen 
kunde ju avlasta honom en del rutinsaker.

-Alltså gack åstad till marknadstorget och tag noggrant 
reda på de aktuella äggpriserna, befallde redaktören 
sin unge adept. Journalistikens principer kan vi tala om 
senare.

Sålunda kan vi nu betrakta de unga revolutionärerna 
hur de på olika vägar tar sig fram i staden. Marie med det 
kommunistiska manifestet dolt under blusen på väg till 
sin kammare för att närmare studera hur Karl Marx tänkt 
sig att kapitalet ska överlistas, Petter med en liten anteck-
ningsbok och en penna, beredd att undersöka de aktuella 
marknadspriserna. Emellertid stötte de ihop i en gatukors-
ning. De stirrade på varandra, det sjöng i huvudena på 
Petter Lundström och Marie Johansdotter och utan ett 
ord bestämde de sig för att vänta lite med upproret för att 
i stället tillsammans i Maries kammare och säng stilla den 
häftiga åtrå som plötsligt drabbat dem.

-Marie, jag ska aldrig svika dig, sa Petter Lundström 
sedan och smekte henne över det gyllengula håret.

-Det får framtiden utvisa, svarade hon, lite irriterad av 
det hon uppfattat som naivitet, men ångrade sig genast. 
Du är fin Petter, jag vill vara med dig, sa Marie. Vi behö-
ver varandra nu när vi gett oss in på så osäkra saker.

Hon ryckte till, En stor fet råtta gjorde sig ärende från 
det ena hörnet av rummet till det andra. Petter skrattade 
och tittade förvånad på Marie. Råttor är du rädd för men 
inte människor fast de kan vara mycket värre.
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ÅTTONDE KAPITLET

I vilket polisbetjänten Gustaf  Nordström drömmer om en kar-
riär som hyllad brottsundersökare men upptäcker att arbetet går 
trögt.

C

R
egnet piskade Stora torget och förvandlade smuts och 
hästspillning till en geggig sörja. Polisbetjänten Gus-

taf  Nordström lyfte blicken från sin pulpet och tittade ut 
genom fönstret. Vilket hundväder, skönt att slippa patrul-
lera på gatorna i dag, tänkte han. Å andra sidan verkade 
det som om undersökningen kring Arvid Cronas död hade 
kommit in i en återvändsgränd vilket dämpade hans goda 
humör något.

Det var inte det att Nordström saknade ambitioner. I 
själva verket ställde stadens polisman stora krav på sig 
själv. Hans hemliga dröm var att bli lika framgångsrik som 
polismästaren Sparre vilken så snabbt och elegant hade 
löst mordet på konung Gustaf  den III. 

Hittills hade Nordström inte lyckats särskilt väl i denna 
sin föresats. Fallet med den mördade handelsmannen, 
vilket polisbetjänten tänkt sig som det verkliga genom-
brottet, hade sannerligen hårt prövat hans fantasi och 
slutledningsförmåga. 

Dessutom kände sig Gustaf  Nordström, som var en 
hederlig tjänsteman, motarbetad av sin överordnade, 
domaren i rådhusrätten Hugo Lövensköld. Denne hade 
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förklarat för att mördaren måste sökas bland Cronas gäl-
denärer. Något annat var otänkbart.

Nå, det var ingen dålig slutsats men Nordström hade 
lärt av Sparres exempel att ingen kunde vara helt befriad 
från misstankar och att alla undersökningar därför måste 
genomföras med öppet sinne. Det var när han kom med 
sådana antydningar som Lövensköld skärpte tonen och 
mer eller mindre fastställde mot vilken krets Nordström 
skulle inrikta sitt arbete.

Alltså hade han läst igenom mängder av skuldsedlar, 
växlar, kontrakt och andra dokument som änkan ställt till 
förfogande.

Kända och okända namn passerade revy. De flesta 
tillhörde mycket riktigt de lägre klasserna i staden och 
Nordström fick efterhand en rätt god bild av fattigdomen 
och misären. 

Men i pappren förekom också namn ur societeten. 
Bland dessa en grupp unga officerare, fänrikar och löjt-
nanter som inte hade några löner utan förutsattes leva på 
förmögenheter eller rika släktingar, men som gjorde av 
med pengarna i rasande fart. 

Det intressanta var emellertid de societetspersoner som 
här lite oväntat uppträdde som långivare. Nordström drog 
snart slutsatsen att Crona hade bjudit in stans överhet som 
medfinansiärer i den mycket lönsamma verksamheten. 
Genom honom kunde de öka sin avkastning på kapitalet 
högst avsevärt.

Leonard Wulff  var en av dem. Nordström visste att 
denne betalade sina arbetare uselt och nu kunde han se ett 
mönster träda fram i pappershögarna. Flera av garveriar-
betarna förekom nämligen som gäldenärer.

Polisbetjänten blev förskräckt över den råa cynismen 
i dessa affärer. Wulffs anställda fick så dåligt betalt att de 
tvingades låna av det kapital de själva arbetat ihop och det 
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till ockerräntor. Garveriägaren hade sålunda berikat sig 
dubbelt på dessa människors hårda tillvaro.

Men vem var gärningsmannen? Nordström hade hört 
sig för överallt i staden. Hade någon sett något, nej, hört 
något, nej. Undersökningen på brottsplatsen hade inte hel-
ler gett några spår.

Skulle han förhöra alla låntagarna, det rörde sig om 
ett par hundra personer, nej det var en hart när omöjlig 
uppgift. Gärningsmannen kunde ju dessutom ha varit en 
helt annan person, kanske någon på tillfällig genomresa. 
Någon brottsling som i stundens ingivelse mördat och 
rånat Crona. Hans penningpung var ju borta.

Polisbetjänt Gustaf  Nordström suckade, stoppade 
omsorgsfullt sin pipa, tände den och drog med välbehag 
in den tjocka röken i lungorna. Man får väl bida sin tid, 
tänkte han. Förr eller senare dyker det väl upp någon som 
har något att berätta.
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NIONDE KAPITLET

I vilket vi får vara med om en tillställning hemma hos domarpa-
ret Lövensköld där det under kvällens lopp inträffar en förfärlig 
skandal.

C

D
e spännande händelser som vi ovan beskrivit utspe-
lade sig, vilket ju ligger i sakens natur, huvudsakligen 

i det fördolda. Om vi för ett ögonblick vänder blicken bort 
från ond bråd död, hyckleri, utsugning, smuts och fat-
tigdom �simsalabim!-var Borås en idyll. Viskan slingrade 
sig flegmatiskt genom dess centrala delar, lövträden som 
nu börjat skimra i ljusgrönt böjde sig vackert ner som om 
de ville dricka direkt ur det av färgerierna nedsmutsade 
vattnet.

På flera av stränderna låg små lusthus i vilka innehavar-
na kunde njuta av kvällssolen, dricka ett glas, konversera 
om livets små förtretligheter och glädjeämnen. 

Till de enklare nöjena hörde kroglivet och en cirkus 
som regelbundet kom på besök. De bättre samhällsklas-
serna ägnade sig åt teater, den fick dem nämligen att 
tro att de stod i förbindelse med den fina världen, men 
framför allt hängav de sig åt ett rikt umgängesliv i sina 
egna salonger. Storslagna mottagningar och fester, hänfö-
rande danser, överdådiga sexor, litterära och musikaliska 
salonger avlöste varandra. 



53

Julius Böhm var alltså välkommen till dessa flitigt 
förekommande evenemang. Han var i den åldern då både 
äldre och yngre kvinnor intresserade sig för honom och 
hans ovanliga yrke väckte alltid nyfikenhet hos tekniskt 
och vetenskapligt lagda män och lade grunden till utveck-
lande samtal vid groggborden.

Ja, man levde verkligen i en framtidsoptimismens 
tid! Redan drevs fabriker med ånga, man kunde färdas 
på snabba och väderoberoende ångfartyg och planerna 
började nu formas på ett landsomfattande nät av järnvä-
gar. Kanske skulle man mycket snart kunna stiga på sin 
tågvagn i Borås och därefter bekvämt resa inte bara till hu-
vudstaden utan också till de stora metropolerna i Europa. 
De skakiga, trånga och långsamma diligenserna skulle 
förpassas till historiens skräpkammare. Där skulle de stå 
och påminna om en tid när man var tvungen att förlita sig 
på dragdjur för att ta sig fram med någorlunda hastighet. 
Inte bara gods och människor utan också nya kunskaper 
och idéer skulle nu snabbt kunna förmedlas över konti-
nenterna. Vilken betydelse skulle detta inte få?

Tanken svindlade.
För att närmare lära känna dessa människor har vi där-

för i kväll bjudit in oss till en sammankomst hemma hos 
domarparet Lövensköld. De bor i en mycket vacker och 
ståndsmässig våning på Allégatan med sju rum och kök. 
I tjänarstaben ingår husa och piga, kusk, gårdskarl och 
betjänt. Barnen Lövensköld undervisas av en informator, 
en ung begåvad präst. Den nya allmänna skolan anses inte 
vara tillräckligt bra. I vilket fall tycker inte Hugo Löven-
sköld att hans barn ska behöva umgås med barn från lägre 
stående klasser. Bortsett från den olämpliga kontakten 
skulle de Lövensköldska ungdomarnas studier kunna bli 
lidande av stökiga och mindre begåvade kamrater. Makan 
Ulrica har en mer liberal inställning men böjer sig själv-
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klart, Hugo vet väl vad som är bäst. Det skulle vara henne 
fjärran att ifrågasätta hans omdöme. Han är ju dessutom 
hennes laglige förmyndare.

Vi stiger in i den varmt upplysta och välkomnande 
våningen. Bland gästerna känner vi igen kyrkoherdeparet 
Hoof, änkan Crona, redaktör Nydahl, överste Gyllenkruus 
och borgmästarparet Soop. Men där finns också många 
andra.

De sorlar glatt runt buffé och i smårum, stämningen 
är otvungen så som den blir när människor som vet vad 
etiketten föreskriver låter bli att följa den. 

Kökspersonalen kilar in och ut och ser till att fylla på 
de rikliga anrättningarna. Där finns ett hejdundrande 
smörgåsbord, hela gäss och helkokta laxar och mängder 
av andra läckerheter, vilka nersköljes med goda rhenviner 
och det yppersta öl, bryggt i staden.

Ett litet kapell med den senaste musiken från Wien 
bidrar till den goda stämningen.

Kring överste Gyllenkruus har samlats en grupp herrar 
som vill höra hans utlåtande kring krigsutvecklingen i 
Schleswig-Holstein. Vem vinner slaget om detta betydelse-
fulla område, Danmark eller Tyskland, det är frågan.

Översten som ju är ganska trött på ämnet genom egna 
bittra erfarenheter, säger något avvärjande. Vi uppfattar 
genom sorlet att han har svårt att rätta in sig i de skan-
dinaviskt nationella led som vill kasta in även Sverige i 
krigsäventyret. Men Teodor Gyllenkruus uttrycker sig 
försiktigt, han vill absolut inte framstå som opatriotisk. 
Som officer känner han sig bunden av sin lojalitet uppåt i 
den militära hierarkin.

Julius Böhm rör sig vant i de olika småsällskapen. Han 
har visserligen en i grunden negativ inställning till socie-
tetsmänniskor men har också lärt sig att bland dessa kan 
man stöta på de mest skilda personligheter, till och med 



55

sådana som sympatiserar eller i varje fall försöker förstå 
de krav om en mer människovärdig tillvaro som nu börjar 
komma från det enkla folket. Han vill vara fördomsfri, 
hur skulle han annars med gott samvete kunna ta emot 
kunderna i sin fotoateljé. 

Han står där med sina funderingar när kyrkoherdeparet 
Hoof  närmar sig och Böhm får annat att tänka på. Ebba 
Hoofs närvaro elektrifierar honom. 

-Godafton käre Böhm, inleder kyrkoherden. En ovanligt 
trivsam kväll, eller hur?

Jo det måste ju Julius Böhm hålla med om. Han kysser 
Ebba chevalereskt på handen och tycker sig se en svag 
rodnad i hennes ansikte. Bestämt var det så!

-Jag skulle vilja taga min daguerreotyp vid ett tillfälle 
som passar fotograf  Böhm, säger hon och ser honom 
djupt och oförskräckt in i ögonen.

-Naturligtvis madame, naturligtvis, det går bra när som 
helst, stammar Böhm, något bragt ur fattningen med 
tanke på den eventuella utgången av ett sådant möte. 
Hans fantasi, påskyndad av den köttsliga frustrationen, 
sätts nu i rörelse. Samtidigt, intalar han sig, samtidigt är 
han en gentleman. Även under normala omständigheter 
skulle han ha skyndat långsamt. Nu är situationen långt 
mer komplicerad. 

Eller är allt bara inbillning?
Vad Böhm inte vet är att Ebba Soop är precis lika frus-

trerad och längtar efter något helt annat än vad hennes 
tråkige make kan erbjuda henne. Kanske till och med en 
helt ny, kärleksfull tillvaro.

Detta känsliga ögonblick i Julius Böhm och Ebba Soops 
liv liksom musiken och all annan verksamhet i våningen 
avbryts plötsligt av värdinnan Ulrica Lövensköld som 
klappar i händerna och utbrister:
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-Mina kära gäster, dags för lite kultur. Jag har den stora 
äran att presentera vår egen poet löjtnant Carl af  Boije 
som har lovat att läsa en nyskriven dikt! Fru Lövensköld 
slår ut med ena handen, gör en lätt bugning och bjuder 
kvällens underhållare att ta plats.

Detta budskap mottas med blandade reaktioner. Boije 
anses nämligen av somliga för ett geni, måhända något 
vilsefört men ändå. Andra håller honom för den galen-
panna han egentligen är.

Boijes karriär inom det militära är hur som helst nära 
slutet. Han har nämligen fått för sig att behandla sina 
soldater som om de vore lata dragdjur, med andra ord 
piskar och slår han dem när de enligt Boije inte exercerar 
tillräckligt hängivet. Det har blivit för mycket till och med 
för hans okänsliga överordnade och renderat löjtnanten 
arrest, ett ovanligt straff  för en subaltern, men i sällsynta 
undantagsfall förekommande.

Boije lät sig inte avskräckas utan fortsatte sitt vilda liv. 
Han har för vana att nattetid rida omkring i staden, upp-
vakta damer och i samband med dessa erövringar markera 
sin framgång med pistolskott. Med pistolen har han också 
för vana att släcka ljuset när han går till sängs.

Överste Gyllenkruus tålamod med sin unge löjtnant är 
på upphällningen. Galanterierna och det nattliga skjutan-
det kan han väl överse med, när allt kom omkring hade 
han ju själv varit ung en gång och minns, fast svagt, hur 
omdömet kunde fallera, inte av elakhet men av obetänk-
samhet och omognad.

Nej, det var Boijes sätt att hantera sina soldater som 
väckt överstens avsky. Gyllenkruus visste hur viktigt det 
var att ha mannarnas förtroende, särskilt i en krigssitua-
tion när disciplinen annars lätt sviktade. Lojalitet var inget 
man kunde kommendera fram, utan något man fick om 
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man behandlade folk bestämt men hyggligt, det var Gyl-
lenkruus bestämda åsikt, grundat i empiri.

Han skulle bestämt sparka Boije från tjänsten.
Det där har väl sällskapet denna afton hos paret Löven-

sköld inte så mycket uppfattning om, de flesta håller trots 
allt löjtnanten för en ofarlig spelevink, rolig att ha med på 
tillställningar.

Nu framträder han alltså. Han är klädd i sina vita uni-
formsbyxor och blå vapenrock med löjtnantsstjärnorna 
glänsande på epåletterna. Uppknäppt skjorta, under den 
skymtade ett hårigt bröst.

Boije intar en teatralisk pose och gestikulerar med ar-
marna. Han kastar av och an med huvudet, och den långa, 
blonda luggen svänger fram och tillbaka över ansiktet.

Jag skiter i ära. Jag skiter i namn.
Jag skiter i guld och pengar.
Jag skiter i fruarnas svällande famn, jag skiter i flick-
ornas sängar.
Jag skiter i vått, som torrt som i kallt.
Jag skiter i heder, jag skiter i allt.
Jag skiter i helvetet även.
Jag skiter Gud fader i näven!

Det blir dödstyst i salongen, om man bortser från ett 
ploppande ljud när Wilhelm Soop i pur förskräckelse 
tappar sin lornjett i grogglaset. Löjtnant Boije ger till ett 
hest skratt och kliver med vingliga steg bort mot det bord 
varpå de starka dryckerna finns redo. Han fyller ett glas 
med brännvin, lyfter det mot sin gapande publik och utro-
par kraftfullt skål! Sveper så den brännande drycken och 
skrattar ännu en gång.
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-Skandal! Skandal! Utbrister slutligen Hugo Lövensköld, 
ropar sedan på betjänten och kusken och befaller dessa att 
omedelbart gripa den nu höggradigt berusade löjtnanten.

Hans hustru Victoria svimmar av upphetsning. Pigan 
kommer med luktsalt och får endast med svårighet liv 
i sin matmor. Nu utbryter ett våldsamt kackel när den 
glada festen går mot sitt oväntade crescendo. Den å äm-
betets vägnar särskilt illa berörde kyrkoherde Soop yttrar 
med dånande predikostämma att Boije bör arresteras på 
grund av sin hädelse, andra hävdar högljutt att eftersom 
löjtnanten uppenbarligen är ifrån sina sinnen så kan det 
räcka med att han tas in på hospitalet, i de så kallade stol-
laburarna.

Hans uppträdande var exempellöst. Excentricitet är till-
låten högreståndspersoner men under kvällens diktläsning 
hade Boije överträtt alla anständighetens gränser. Han 
hade ju offentligt förhånat de värden som de närvarande, 
eller de flesta av dem, satte högst i livet, nämligen ära, 
namn, pengar.

Julius Böhm ler stilla. Han struntar i sådana ytligheter 
och kastar i stället en blick tvärs genom kaoset på Ebba 
Hoof  och upptäcker till sin glädje att hon i sin tur tittar 
milt och längtande på honom. De är redan utan återvändo 
långt gångna på den strängt förbjudna förälskelsens väg.

Gästerna skriker i mun på varandra. I röran lyckas 
löjtnant Boije göra sig fri från sina fångvaktare och hoppar 
därefter vigt ut genom ett fönster. 
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TIONDE KAPITLET

I vilket avslöjas vad som försiggår i fotoateljén förutom det rent 
konstnärliga arbetet.

C

H
err Böhms fotoateljé, ett näste för konst, politik och 
kärlek, varför inte.  Sämre saker kan man ju ha för 

sig. Marie Johansdotter, Petter Lundström och deras kam-
rater fördjupade sig i den marxistiska teorin, ivriga att gå 
till handling?, Julius Böhm och Ebba Hoof  flydde i kärleks-
ruset undan den vardag som syntes dem alltmer grå.

Ateljén kom på så vis att bli en upprorisk men hemlig 
pendang till stadens verkliga kraftcentrum, kyrkan och 
logen Sanning och Ära som ju båda hyllade lydnadens och 
moralens principer

-Vår epok, bourgeoisiens epok, utmärker sig dock däri-
genom att den har förenklat klassmotsättningarna, läste 
Marie högt under en av dessa första politiska samman-
komster, och fortsatte:

-Hela samhället delar sig alltmer i två stora fientliga 
läger, i två stora, varandra direkt motsatta klasser, bourge-
oisie och proletariat.

-Bourgeoisie och proletariat, vad är det, undrade Anna 
Fast, dotter till en indelt knekt som avskedats på grund 
av krämpor och inte längre ansågs krigsduglig och nu 
tillhörde daglönarna i bryggeriet. Där stod varje morgon 
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en skara olyckliga med mössan i handen och undrade ifall 
det möjligen fanns någon syssla de kunde utföra.

-Borgarna det är väl handelsmännen, tjänstemännen 
och de som äger fabrikerna och proletariatet är vi som 
arbetar med våra händer, förklarade Marie Johansdotter. 
Det står här att historien är full av kamp mellan klasser 
och att varje sådan kamp slutar med en revolutionär om-
gestaltning av samhället.

 -Är det sådant som vi ska göra nu, fortsatte Anna Fast 
nervöst. Det blir som i Stockholm där soldaterna sköt ihjäl 
flera människor som protesterade på gatorna. Jag ryser 
bara jag tänker på det.

-De som inte vill vara med kan gå hem direkt, sa Petter 
Lundström, irriterad över att kamraterna började svikta 
redan i detta inledande skede av den lokala revolutionen.

-Vad ska vi göra då, envisades Anna, nu röd i ansiktet.
-Vi kan ju måla slagord på väggarna till att börja med, 

svarade Marie. Är det förresten någon som vet vem som 
redan skrivit sådana?

Nej, alla skakade på huvudet.
-Och är det någon som vet vem som skrev om revolutio-

nen i tidningen, fortsatte Petter Lundström.
Det var det heller ingen som visste. Det fanns tydligen 

fler sympatisörer utanför deras egen krets. 
Julius Böhm och Ebba Hoof  hängav sig alltså i första 

hand åt den kroppsliga njutningen, vilken båda hade 
tvingats försaka under lång tid. Först efterhand började de 
föra mer ingående samtal med varandra. Ebba kände sig 
för första gången i sitt liv uppskattad som kvinna. Samti-
digt plågades hon av skamkänslor. Det paret sysslade med 
var ju ett grovt brott mot Guds budord och samhällets 
konvenans, varav det senare var en frukt av det första. 
Kyrkoherden fick skylla sig själv. Han hade uppträtt kallt 
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och avvisande under hela deras äktenskap. Men omgiv-
ningens straff  skulle bli hårt om sanningen kom fram. 

Julius Böhm resonerade på likartat sätt. Han gjorde sig 
inte heller något samvete gentemot den bedragne äkta 
mannen, men oroade sig naturligtvis något för vad som 
skulle kunna hända.

I takt med att deras känslor för varandra djupnade ver-
kade det som om den enda utväg som stod kärleksparet 
till buds var flykt.



62

ELFTE KAPITLET

I vilket logens planer sätts i verket och Wulff  handlar på eget 
bevåg vilket hårt drabbar en viss garveriabeterska.

C

P
lanen gjordes upp av Wulff, Nydahl och Lövensköld. 
Den hade två delar. Upprorets ledare skulle spåras 

upp och oskadliggöras. Det var den ena och Lövenskölds 
ansvar. Den andra att allmänhetens eventuella oro skulle 
stillas. Den skulle bibringas uppfattningen att de ledande 
männen i Borås hade förståelse för kraven på rösträtt och 
andra reformer. Denna del av planen skulle förverkligas av 
redaktör Nydahl. Han skulle skriva ett upprop i tidningen i 
vilket han själv och andra betydande medborgare i staden 
ställde sig bakom önskemålen om en förnyelse av stats-
skicket. Inte alls så långtgående utan naturligtvis i största 
högaktning och underdånighet för majestätet, men ändå 
på ett sådant vis att läsarna skulle tro att stadens överhet 
tagit djupa intryck av tidens krav, ja rentav gå i spetsen för 
dessa.

Det var en enkel uppgift. Någon timme vid skrivpul-
peten så var detta ordnat, försäkrade Gregorius Nydahl. 
Namnunderskrifterna var ju redan säkrade med hjälp av 
ordensbröderna. Skrivelsen skulle sedan publiceras i tid-
ningen men aldrig skickas till rikets huvudstad.

Svårare var att hitta den eller de som med kluddet på 
väggarna skändat konungen och den bestående ord-
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ningen. I bästa fall var detta ett pojkstreck, i sämsta låg 
en liten upprorisk grupp bakom. Leonard Wulff, som i 
denna sak tyckte att det var bäst att handla på egen hand 
utan att närmare informera bröderna, såg chansen att 
kväsa den besvärliga Marie Johansdotter som ställt till 
alltmer bekymmer i garveriet. Efter potatisupproret var 
ju dessutom misstankarna mot henne fullt legitima. En 
oväntad händelse kom att spela honom i händerna. Wulffs 
befallningsman Hans Gädda hade nämligen besökt krogen 
Tre Tuppar och där stött samman med lykttändaren Johan 
Hansson. Denne hade mot sin vana generöst bjudit laget 
runt och Gädda lade märke till att i Hanssons penning-
pung glimrade åtskilliga daler.

-Hördu din värdelöse gamle suput, var kommer de där 
pengarna ifrån, sa Gädda hårt. Berätta sanningen annars 
vrider jag nacken av dig!

Lykttändaren såg sig förskräckt omkring i den skumma 
lokalen, men ingen tycktes ha lagt märke till det lilla 
uppträdet. 

Gädda stirrade med avsmak på den nu rejält uppskräm-
de Hansson. 

-Nå, ut med språket din lille snok, är det kanske så att 
det är Cronas penningpung du sitter här och viftar med?

Hansson blev vit i ansiktet. Hur kunde han vara så 
oförsiktig.

-Jag lovar att berätta sanningen om du låter mig gå, sa 
med darrande stämma till Gädda. Så refererade han kort 
vad han varit med om den natten Arvid Crona mördades, 
erkände att han tagit penningpåsen men bedyrade i övrigt 
sin oskuld. För övrigt gick det väl att se i Cronas efterläm-
nade handlingar om Hansson var en av gäldenärerna. 

Befallningsman Gädda funderade en stund och sade 
sedan:
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-Du kan ju ha varit ute efter hans fickpengar bara. Men 
jag tror dig, du är alldeles för klen och feg för att vara en 
mördare. Men ge hit penningpåsen annars anger jag dig!

Gädda berättade sedan för sin fabrikör om intermezzot 
och Wulff  såg genast sin chans. 

-Hämta lykttändaren, bestämde han.
Senare samma dag gick Johan Hansson med darrande 

ben till domare Lövensköld och berättade att han be-
vittnat mordet på Arvid Crona och att han observerat 
garveriarbeterskan Marie Johansdotter som hastigt lämnat 
brottsplatsen.

Marie hämtades omedelbart och spärrades in i rådhu-
sets källare. Hon frånsade sig all kännedom om brottet.
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TOLFTE KAPITLET

I vilket flickan Ulla Widebeck kommer med ett viktigt vittnes-
mål och saken tar en ny vändning.

C

U
nder tiden som dessa lumpna stämplingar ägde 
rum hade polisbetjänt Gustaf  Nordström gjort en 

intressant upptäckt. När han ännu en gång gick igenom 
lånehandlingarna lade han märke till att en av dessa hade 
förfallit just den dagen som Crona dog. 

Det var en ansenlig summa, utskriven på löjtnant Carl 
af  Boije. 

Det var ju inte samma sak som att Boije var skyldig till 
mordet men ändå ett intressant indicium, värt ett mer 
ingående studium. Visserligen fanns ju nu lykttändarens 
berättelse men Nordström som förhört denne flera gång-
er tyckte inte att Hansson lät trovärdig, utan mest nervös 
och pressad. Marie Johansdotter nekade ihärdigt. Hon var 
djupt nedstämd men i övrigt uppträdde hon lugnt och 
samlat. Här låg bestämd en hund begraven. Polisbetjänten 
beslöt sig för att gå vidare trots att domare Lövensköld nu 
förklarat för honom att fallet var avslutat. Nordström tog 
en risk, men han hade sin tjänstemannaheder och dess-
utom trodde han att om han fann sanningen skulle han 
hyllas som en skicklig rättens betjänt, kanske befordras. 
Kanske skulle han bli Borås förste polismästare. Motsva-
righeten till den berömde Sparre i Stockholm!
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Men hur komma vidare, hans fantasi tycktes inte räcka 
till och han började resignera och ställa in sig på att resten 
av livet ryta åt en och annan vanartig gosse och finka en 
och annan fyllerist.

Polisbetjänten huttrade. Det var kallt i hans spartanskt 
möblerade tjänsterum. Bestämt hade elden i kaminen 
slocknat. Han steg upp från sitt skrivbord, gick fram till 
dörren och öppnade den och ropade utåt korridoren till. 
Vresigt.

Efter en lång stund uppenbarade sig en ung flicka med 
ett fång ved i armarna. Det var UllaWidebeck, ni minns 
hon som tryckte näsan mot fönstret och hade så roligt åt 
de vuxna på maskeradbalen. 

-Förlåt att jag inte genast kom polismäster Norsström, 
sade hon nervöst.  

Nordström som en stund suttit med ögonen lätt slutna 
spratt till, fick syn på flickan och sade med låtsad sträng-
het: 

-Nordström om jag får be, nors är såvitt jag vet en fisk. 
Och jag är bara polisbetjänt.

-Förlåt, sa Ulla Widebeck, började lägga in vedpinnar i 
kaminen och blåsa fyr på elden. Det tog inte lång stund 
innan brasan började flamma igen och snart skulle en 
skön värme sprida sig i rummet.

Jo förresten det var en sak som jag skulle berätta, sa Ulla 
Widebeck när hon var klar med sina bestyr.

-Låt höra, sa Nordström, nu vänligare inställd. Han 
tänkte att hon sett något fyllo liggande och ville att ord-
ningsmakten skulle ingripa.

-Jo jag har inte velat säga något förut för jag lydde inte 
mamma och var ute mitt i natten för några dagar sedan 
och då såg jag något 

-Kom till saken, avbröt Nordström otåligt.
-Jo då såg jag löjtnant Boije komma ridande på sin häst 
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-Ja det brukar han ju göra, sa Nordström, han är en 
konstig figur den där löjtnanten.

-Sedan såg jag hur han höll in hästen och ritade något på 
en husvägg.

-Jasså sa Nordström och spetsade öronen. Vad skrev han 
då?

-Ner med kungahuset, leve revolutionen, viskade Ulla 
Widebeck. Hon hade förstått att detta var väldigt farliga 
ord, 

-Vafalls! Boije! Utbrast polisbetjänten. 
Nu ska vi se här, tänkte han och såg plötsligt för sitt inre 

öga hur puzzelbitarna föll på plats.  Boije skriver slagord 
på väggarna, Boije uppträder som hädare och majestäts-
förbrytare, Boije häftar i skuld till Crona, kanske var det 
också Boije som smusslat in den landsförrädiska texten 
i tidningen när manuskripten var på väg till Jönköping. 
Nordström visste att kusken brukade ta ett glas på 
värdshuset i Ulricehamn och då lämnade häst och vagn 
obevakade.

Boije är galen. Boije är försvunnen. Men är han mörda-
ren?

Nordström skickade ut Ulla Widebeck och beslöt sig för 
att förhöra den huvudmisstänkta Marie Johansdotter ännu 
en gång. Han gick därför ner i Rådhusets källare och låste 
upp cellen där hon satt.

En ömklig syn mötte honom. Marie låg med uppdragna 
ben på britsen och frös så att hon skakade. Den nötta filt 
som hon fått sig tillslängd förmådde inte hålla den råa käl-
larluften borta.

Hon satte sig upp när polisbetjänten skramlat färdigt 
med nycklar och lås och trädde in i det kala rummet. En 
liten glugg släppte in precis så mycket ljus att de kunde 
urskilja varandra.
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-Kommer herrn nu. Jag är frusen och hungrig, sa Marie 
med ynklig stämma. 

Nordström som annars inte hade så mycket till övers för 
de bråkmakare som normalt befolkade cellen, kände sig 
plötsligt generad över Maries belägenhet. Han visste att 
hon hade rekorderliga föräldrar och han hade i hemlighet 
känt sympati för henne när hon ledde potatisupproret. 
Om Maries böjelser för den farliga kommunistiska läran 
visste han dock inget. Det är ju också högst troligt att en 
sådan kunskap hade förändrat hans bild av henne. 

-Nå Marie, jag ske se till att du får ett mål mat och en 
varmare filt, svarade han henne. Men det är först några 
saker som jag måste fråga dig om.

Marie nickade trött. Hon hade inga illusioner om vad 
den så kallade rättvisan skulle ställa till med i hennes fall. 
Och hon var osäker på vad Nordström visste om den revo-
lutionära kretsen i herr Böhms fotoateljé.

-Jo Marie, jag måste än en gång fråga dig om vad du 
hade för dig vid tiden för mordet. Du kom ju inte riktigt 
ihåg det förra gången men trodde att du låg och sov och 
det är ju inget bra alibi, förstår du.

-Jamen man kan ju inte alltid bevisa var man varit vid en 
viss tidpunkt, svarade Marie, eller ens komma ihåg det.

-Försök i alla fall. För att hjälpa dig på traven så kan jag 
ju påminna dig om att mordet skedde precis vid midnatt 
samma kväll som den stora maskeraden i Rådhuset.

Det klack till i Maries huvud. Den stora maskeraden. 
Javisst ja. Här kommer min räddning!

-Jag var ju med, utbrast hon med starkare stämma och 
jublande inom sig.

-Vafalls, var du med på maskeraden?
Nordström satte sig förvånad ned på britsen bredvid 

Marie Johansdotter. Trots att hon var luggsliten efter ett 
par dygn i arresten kunde han inte låta bli att eggas lite av 
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hennes skönhet, fast han viftade genast bort denna tanke. 
Inget ovidkommande fick rubba hans plikter som hederlig 
ämbetsman.

-Och hur kan du leda i bevis att du deltog i en maskerad, 
replikerade Nordström med den bistra uppsyn som anstår 
just en sådan omutlig allmänhetens tjänare. Där vet ju 
ingen vilka de övriga är, det är ju själva meningen med en 
dylik tillställning.

Marie tänkte förtvivlat efter. Hon hade maskerad och 
obemärkt smugit sig in i sällskapet för att få en närmare 
titt på hur stadens societet roade sig, kanske för att snappa 
upp en och annan nyttig upplysning inför den strid som 
förestod. Men vem skulle kunna gå i god för hennes när-
varo. 

Hon grubblade en lång stund. En plötslig solblänk från 
den lilla fönstergluggen räckte för att hennes tankar skulle 
ta rätt väg.

-Jag har det, jag har det, utropade hon. Jag måste finnas 
med på den daguerreotyp som herr Böhm tog just vid 
tolvslaget i Rådhuset!

Nordström tappade nästan hakan men förivrade sig 
inte.

-Då måste du genast berätta för mig hur du var klädd.
-Jo som en soldat i den karolinska uniformen. Gul och 

blå med trekantig hatt och allt. Det är omöjligt att ta fel 
på.

Nordström funderade en kort stund.
-Nu får du stanna här så ska jag göra ett besök hos herr 

Böhm i hans ateljé, sade den vid det här laget rätt upp-
hetsade polisbetjänten. Han hoppades att daguerrotypen 
skulle innehålla just det som Marie beskrivit. Det skulle 
såvitt han visste bli kriminalhistoriens första fall där ett 
fotografi spelade en avgörande roll. Lykttändaren hade 
ju i förhöret angivit att han såg den förmodade gärnings-
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mannen springa från den döende Crona just när kyrkans 
tornur slog tolv slag.

-Om du har rätt så måste jag se till att domare Löven-
sköld släpper dig ut dig ur häktet. Hansson måste helt 
enkelt ha tagit fel på dig och någon annan.

Marie nickade lättad. Äntligen någon som trodde på 
henne. Hon skänkte polisbetjänten en tacksam blick.

I detta ögonblick kände denne att han skulle kunna 
göra allt för den söta garveriarbeterskan, men hänförde 
självklart denna entusiasm till sin yrkesstolthet, till själva 
saken.
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TRETTONDE KAPITLET

I vilket Gregorius Nydahl visar sitt rätta ansikte för sin volontär 
Petter Lundström.

C

D
en dramatik som här fått sin vackra litterära gestalt-
ning läckte i olika grad ut till stadens bebyggare. 

Maskeradbaler, mord och skandaler var välkomna och 
snabbt spridda nyheter men de revolutionära stämningar-
na i Europa och Stockholm gjorde kanske inte lika djupa 
intryck. I sekler hade de enkla människorna tjänat sina 
herrar utan att tänka särskilt mycket på att livet kunde 
vara annorlunda beskaffat. 

 Tvärs över klassgränserna hyllade boråsaren, med få 
undantag, kungahuset, visade vördnad för religionen och 
struntade i politiken. Man kan väl säga att grogrunden för 
revolutionärerna trots allt var svag och risken för stadens 
etablissemang att störtas i gruset förhållandevis liten. Det 
manifest som redaktör Nydahl lät publicera blev på så vis 
bara en extra säkerhetsåtgärd. De som eventuellt skulle ha 
kunnat ryckas med av reformivern lät sig lugnas av texten 
vari stadens styrande försäkrade att de var sin konung 
djupt tillgivna och lojala och av den anledningen närde en 
förhoppning om att det höga majestätet i sin nåd välvil-
ligt måtte understödja de åtgärder som skulle kunna föra 
hans rike framåt mot större lycka för undersåtarna, vilka 
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därmed skulle känna en än större tillgivenhet för honom 
och hans regering.

Nydahl hade efter den sista punkten satt tillbaka pennan 
i bläckhornet, lutat sig tillbaka och med välbehag tänt en 
cigarr. Skrivelsen var en genialisk idé, tänkte han. Texten, 
som sannolikt aldrig skulle läsas av monarken, utlovade 
absolut ingenting, men utstrålade pondus, framåtanda 
och samhällsansvar i en välformulerad blandning. Det var 
säkert tillräckligt för att stilla eventuell opposition, hade 
chefredaktören belåten kommit fram till.

Publiceringen väckte en viss uppmärksamhet. De som 
även läst den upproriska texten publicerad några dagar 
tidigare förstod inte riktigt sammanhanget förrän Nydahl 
förklarat att ett mycket allvarligt brott låg bakom den 
senare. Någon hade satt sig över de lagar och förordningar 
som reglerade tryckfriheten och gjort sig skyldig till 
hädiskt tal och majestätsbrott. Det var en mycket allvarlig 
sak som, om missdådaren avslöjades, kunde leda till livs-
tids fästning, meddelade han läsekretsen.

Gregorius Nydahl tog en morgonpromenad utmed 
Viskan upp mot Ålgården till. Hans mål var den friska 
lantluften fjärran stadens unkna dofter och nu stod våren 
dessutom i sin skiraste grönska. Han svängde med sin 
käpp, lyfte till hälsning den höga hatten till höger och vän-
ster och de som kände honom närmare viste att stadens 
tidningsman var på ett strålande humör. 

Plötsligt hörde han snabba steg bakom sig och blev snart 
upphunnen av sin journalistvolontär Petter Lundström.

-Nej men se unge Lundström. Hur har vi det med 
äggpriserna i dag. Har de månne sjunkit något sedan förra 
veckan och har vi något intressant att notera från rådhus-
rättens horisont, utbrast Nydahl med faderlig ton. Kanske 
någon simpel tjuv har fått sitt välförtjänta straff ?
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-Strunt i äggpriserna och småtjuvarna. Det finns vikti-
gare underrättelser, replikerade Petter Lundström med 
andan i halsen.

-Nå vad kan för dagens medborgare vara viktigare än 
låga marknadspriser, undrade Nydahl i det han tvärt av-
bröt sin promenad, vände sig mot sin elev och mönstrade 
denne med vaksam blick. 

Petter Lundström kände att modet något svek men inte 
kunde låta en sådan trivialitet hejda honom. 

-Jag kan inte tala om saken här på gatan. Låt oss slå följe 
till Tre Tuppar så ska jag berätta vad jag uppsnappat.

-Nåväl, svarade Nydahl, något missbelåten med den 
avbrutna morgonpromenaden. 

De gick tysta till krogen, Nydahl befallde där pigan att i 
hast ställa fram två sejdlar med öl och medan de smuttade 
på dessa redogjorde Petter Lundström för sin chef  vad 
han kommit fram till i sina för tidningen avsedda efter-
forskningar kring Arvid Cronas död. Petter räknade med 
Nydahls odelade intresse och uppmuntran. Han såg fram-
för sig en lysande karriär. Han skulle bli en tidningsman 
som icke väjer för de svåraste uppgifter och hjältemodigt 
tar strid för sanning och rättvisa!

Nydahl lyssnade allvarligt, satt tyst en stund och sade 
sedan.

-Så Lövensköld har släppt Marie Johansdotter?
-Ja det visade sig nämligen när polisbetjänt Nordström 

kontrollerade daguerreutopin hos herr Böhm att det var 
just så som hon hade sagt, att hon var med på maskera-
den klädd i karolineruniform och att bilden togs just vi 
tolvslaget då också mordet förövades enligt lykttändare 
Hansson. Marie kan alltså inte vara mördaren. Det måste 
ligga en konspiration bakom.

-Seså, sakta i backarna, manade Nydahl som anade att 
fortsatta undersökningar skulle kunna avslöja mer än 
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vad som var riktigt hälsosamt. Han kände till att det var 
lykttändaren som pekat ut Marie Johansdotter men miss-
tänkte också att någon annan var inblandad. Någon som 
hade starka skäl att undanröja den besvärliga garveriarbe-
terskan. Wulff  kanske. Det var hur som helst ett rävspel 
som Nydahl inte hade någon större lust att ge sig in i, än 
mindre spekulera kring i tidningen. Wulff  var ju en aktad 
ordensbroder.

-Nu ska vi inte förivra oss. Vad vet du mera?
-Jo att Nordström hittat en revers utställd på löjtnant 

Boije som förföll till betalning just den dagen Crona blev 
mördad. Nordström vet också att det var Boije som skrev 
Ner med kungahuset, leve revolutionen, på väggen.

-Hm, Boije har verkligen uppträtt egendomligt den 
senaste tiden, jag menar värre än vanligt. Det verkar som 
om han blivit spritt språngande galen, muttrade Nydahl 
och kramade med hastigt påkommen nervositet sejdeln så 
hårt att några skvättar öl skvimpade över.

Boije! Naturligtvis! Men Boije är ändå officer. Han 
tillhör societeten. Han kan väl ändå inte  det är omöjligt  
skulle rubba tilltron till överheten  det här var inte bra, 
tänkte Gregorius Nydahl.

-Hör här min unge volontär, sade han. Nu ska vi gå 
sakta fram. Låt oss överlåta till stadens rättsväsende att 
vidta de mått och steg som man där anser nödvändiga. Jag 
skall genast uppsöka domare Lövensköld och höra med 
honom vad han har för uppfattning om detta. Vår uppgift 
är inte att gå rättvisan i förväg. Som chefredaktör måste 
jag mana dig till lugn och besinning. 

-Men, men, vi tidningsmän ska ju verka i upplysning-
ens och sanningens tjänst, invände Petter Lundström, nu 
förvånad och med stigande upprördhet.

-Ja förvisso är det så men det uppnås inte genom förhas-
tade och överilade slutsatser. Sådant skapar inte förtroen-
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de hos läsekretsen som har rätt att fordra en måttfull och 
balanserad journalistik som inte bygger på lösa spekulatio-
ner, sa Nydahl nu i skarpare ton. 

-Men det jag fått veta är saker och ting så som de verk-
ligen är, om detta måste väl vi kunna berätta för läsarna. 
Vad är annars meningen med att ge ut en tidning?

Nydahl reste sig häftigt. Pigan borta vid skänken tittade 
förskräckt upp.

-Min unge herre. Nu går du för långt. Betänk att jag inte 
bara är tidningsutgivare utan även riksdagsman. Jag är en 
oförvitlig, högt skattad medborgare, medlem av logen 
Sanning och Ära och du, du  du är ingenting annat än en 
uppkäftig skomakarson och jag spår dig ingen som helst 
framtid i det ädla tidningsmannayrket. Härmed är våra 
förbindelser för alltid avbrutna! Lundström är avskedad! 
Adjö!

                                            



76

FJORTONDE KAPITLET

I vilket historien går mot sin ödesbestämda upplösning.

C

C
arl af  Boije färdades i postdiligensen över de danska 
öarna. Små ångdrivna färjor tog ekipaget över sunden 

vilka låg spegelblanka i försommarvärmen. En ljum vind 
krusade plötsligt ytan.  Det kunde ha varit en behaglig 
nöjestripp. Det kunde ha varit så att fotograf  Böhm re-
kommenderat löjtnanten ett besök i den livliga hamnsta-
den Hamburg. Därifrån kunde Boije fortsätta sin resa till 
andra städer på den europeiska kontinenten. Kanske till 
Paris, där revolutionens vågor nu lagt sig och den gamla 
goda ordningen var på väg att segra. Eller till Wien där 
stiliga löjtnanter stod högt i kurs.

Men Boije var inte ute på någon nöjestripp. Han hade 
enrollerat sig i den danska hären och var på väg till Schles-
wig-Holstein och kriget mellan Danmark och Tyskland. 

Vi ser honom därför ivrigt lutande sig ut ur diligensens 
fönster på spaning efter fronten och äventyret. Han tycker 
sig redan känna den fräna krutröken i näsborrarna, besatt 
av den unge mannens romantiska föreställningar om kri-
garbragder, hjältemod och ära. Han tänker sig en bejublad 
hemkomst till Borås där han skall rida i triumf  fram till 
Rådhuset där magistraten och de äldste väntar på att få 
hylla honom och allt skall vara förlåtet.



77

Eller är det något helt annat som rör sig i den unge of-
ficerens huvud. Är det av helt andra skäl som Carl af  Boije 
nu kastar sig huvudstupa ut på slagfältet. Skäl som har att 
göra med förfallna växlar, skandalartade uppträden och 
till och med, ja till och med en affärsmans död i hemsta-
den Borås.

Det kommer vi aldrig att få veta. För den kunskapen 
släcks ut i samma ögonblick som en tysk gevärskula träffar 
den svenske frivillige löjtnanten mitt mellan ögonen när 
han dumdristigt, eller kanske alldeles genomtänkt ställer 
sig upp på barrikaden och ropar framåt soldater! Framåt!

Löjtnant Boije är inte den ende som nu lämnar scenen. 
Nästan i samma ögonblick som hans förvirrade hjärna 
sprängdes av den tunga gevärskulan möttes i Borås två par 
för att fatta viktiga beslut om sin framtid

Petter Lundström och Marie Johansdotter, ömt om-
slingrade i hennes säng, bestämde sig för att resa bort från 
den stad som behandlat dem så illa och där invånarna 
ännu inte var mogna för det stora språnget framåt, den 
politiska friheten. 

 Julius Böhm och Ebba Hoof  låg även de tätt samman, 
på britsen i ateljén, mätta av kär lek och redo att starta på 
nytt någon annanstans. När som helst skulle skandalen 
brisera likt en granat på det Schleswig-Holsteinska slagfäl-
tet. Dessutom hade ett annat mycket tungt vägande skäl 
tillkommit, nämligen ytterligare en fotografiateljé.

Julius Böhm skulle just inleda sin morgonpromenad 
och klev ut genom sin dörr nar hans blick fastnade på en 
nyuppsatt skylt tvärs över gatan: Cederlunds fotoateljé. 

Han ryckte till och fick en mycket obehaglig känsla i 
magtrakten. Undertexten löd nämligen: Fotografier enligt 
den talbotska metoden.

Jag är inte längre den ende fotografen i Borås och det 
hade väl kanske gått an men med den nye kan jag icke 
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konkurrera, sade han till Ebba och gav sig sedan in på en 
längre utläggning kring de olika fotografiska teknikerna 
och sin syn på dessa, något som läsaren vid det här laget 
är förtrolig med. 

-Det spelar ingen roll, käraste, svarade hon tveklöst och 
hängivet. Vi måste ändå skudda det västgötska stoftet av 
fötterna och det snabbt.

Julius Böhm tog upprymd hennes händer i sina, tittade 
henne djupt in i de gröngnistrande ögonen, som ädelste-
nar!, som ädelstenar! och sade: 

-Låt oss genast fara. 
Samma natt lämnade de två paren obemärkt Borås. 

Petter Lundström och Marie Johansdotter med Stockholm 
som mål. Skomakarsonen hoppades kunna vinna anställ-
ning i tidningen Aftonbladet och där äntligen få syssla 
med verklig journalistik under den fruktade redaktören 
Lars Johan Hiertta. Redaktionen gjorde ofta kung och 
överhet rasande men ändå; tidningen var inte surmulen. 
Petter tyckte att det var en tilltalande blandning.

Marie, visserligen något stukad men ändå med en låga 
brinnande ville komma i kontakt med mer framsynta 
politiska kretsar än de hon hittills rört sig i. Vi får önska 
båda lycka till. Det är få förunnat att tränga igenom den 
mur etablissemanget i Stockholm byggt som skydd mot 
begåvade människor från landsorten.

Till Paris! Till Paris! dunkade hästhovarna och sjöng 
vagnshjulen muntert för Julius Böhm och hans själs äls-
kade Ebba Hoof. Staden var säkert illa sargad av de våld-
samma urladdningar som nyss ägt rum men vilken annan 
plats på jorden skulle bättre passa ett kärlekspar än just 
Paris. Dessutom, tänkte Julius Böhm, dessutom ska jag 
leta upp min läromästare monsieur Louis Jacques Mandé 
Daguerre i egen hög person och med honom diskutera 
den ädlaste av alla avbildande konstarter! 
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Med dessa nyckelpersoner för alltid borta ur handlingen 
återgick snart Borås till ordningen. Herrarna i logen San-
ning och Ära drog en djup suck av lättnad över att uppro-
ret liksom hade avklingat alldeles av sig självt. 

Redaktör Gregorius Nydahl fortsatte att rapportera om 
äggpriserna som om inget särskilt hade inträffat. Kyrko-
herde Per Hoof  väntade passande ett år och gifte sig sedan 
med Arvid Cronas änka Viktoria. Hennes stora ekonomis-
ka tillgångar, vilka han nu fick den fullständiga kontrollen 
över, lindrade strax den värsta smärtan efter det nesliga 
äktenskapsbrott han hade varit utsatt för. 

Leonard Wulff  gjorde sig en än större förmögenhet på 
de arma garveriarbetarna och sin penningutlåning. 

Polisbetjänten Gustaf  Nordström fick en reprimand 
för sitt övernitiska undersökningsarbete av sin överord-
nade Hugo Lövensköld och fortsatte därefter sin tröstlösa 
patrullering bland drinkare och bråkmakare. En morgon 
hittade han lykttändaren Johan Hansson död i rännstenen.

Överste Teodor Gyllenkruus tog avsked, mätt på den 
militära fåfängan. Man såg ofta den välkända gestal-
ten i en roddbåt på Viskan med ett metspö i händerna. 
Borgmästarinnan Sophie Soop och Victoria Lövensköld 
fortsatte sina tillställningar till societetens förnöjelse. Wil-
helm Soop upphörde aldrig att vara stadens och sin makas 
underdånige tjänare.

Prästen Anders Elgqvist, vilken vi hastigt mötte i dörren 
till herr Böhms fotoateljé i Hamburg, återvände såsom 
vi förväntat luttrad från det fjärran missionsäventyret. 
Kineserna hade överhuvudtaget inte varit intresserade av 
någon frälsning. De hade ju sina egna religioner och filo-
sofier, i århundraden helt jämbördiga med det bästa i den 
västerländska kulturen. Därtill betraktade de alla vita män 
med viss rätt som djävulens sändebud.
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De båda flickorna Anna Fast och Ulla Widebeck som 
liksom Elgqvist i denna berättelse endast innehaft biroller, 
skulle många år senare berätta för sina barn och barnbarn 
att det allra första fröet till en rättvisare samhällsordning 
i staden Borås såddes våren 1848. Om detta kunde de 
berätta ty de var med!

8



81

EFTERSKRIFT

D
en som kan sin boråshistoria har kunnat känna igen 
både människor miljöer och traditioner från mitten 

av 1800-talet i denna berättelse som är en blandning av fik-
tion och verklighet. Några detaljupplysningar:

Någon fast verksam fotograf  fanns inte i Borås 1848, det 
skulle dröja ytterligare några år. Men stadens besöktes vid 
denna tid av ambulerande fotografer med daguerreotypi 
som teknik. 

En av mina källor har varit Ada Damm med sina rap-
porter om societetslivet i Borås under 1800-talet. De finns 
att låna på stadsbiblioteket. 

En annan rolig och lättläst källa är min före detta arbets-
kamrat Rune Dungels bokfilm 150 år med Borås Tidning.

 Rådhusrättens och magistratens protokoll finns i stads-
arkivet. De ger inga antydningar om att någon boråsare 
under året 1848 av politiska skäl skulle ha brutit mot 
lag och ordning. Däremot hittade jag en skrivelse som 
klagade över den supande och skränande ungdomen, ett 
tidlöst fenomen.

Tidningsreferaten från revolutionens Paris och kriget 
mellan Tyskland och Danmark är något bearbetade 
men autentiska. Den upproriska texten i Borås Tidning 
publicerades våren 1848 (osignerad) liksom det av stadens 
ståndspersoner undertecknade uppropet. Enklast läser 
man den mikrofilmade tidningen från denna tid på stads-
biblioteket.
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Den galne löjtnanten Boije liksom den snåle och omått-
ligt rike köpmannen Crona har sina tydliga förebilder, om 
än jag broderat ut deras levnadsöden ytterligare.

Boijes hädelser under tillställningen hemma hos paret 
Lövensköld har jag lånat av en honom samtida kollega, 
även denne officer och poet, Wilhelm von Braun. Jag blev 
riktigt häpen när jag läste hans dikt.

Potatisupproret ägde faktiskt rum i verkligheten men 
vid en annan tidpunkt. Upplösningen skedde ungefär så 
som jag beskriver den.

Parallellerna till dagens samhälle är inte slumpmässiga. 
Historien lär ju att vi människor är oss lika genom ti-
derna, även om de yttre omständigheterna växlar. Godhet 
och ondska, generositet och egoism, ärlighet och hyckleri, 
alla dessa egenskaper följer oss från vaggan till graven.

För den läsare som eventuellt är nyfiken på Anders 
Elgqvists öden och äventyr kan jag med varm hand 
rekommendera min biografi ”Solen blodröd”, utgiven av 
Tranemo hembygdsförening. Det var ju hans korta möte 
med fotograf  Böhm som inspirerade mig till denna berät-
telse.









Det är vår och försommar år 1848. I Paris gör arbetarna 
revolt och bränner ner det kungliga slottet. Oroligheterna 
sprider sig till Europas huvudstäder. Karl Marx skriver sitt 
kommunistiska manifest. I Borås mördas en girig affärs-
man, slagord målas på väggarna och i tidningen smugglar 
någon in en appell för demokratiska reformer. Den lilla 
stadens etablissemang skakas om rejält.
I Herr Böhms fotoateljé kan vi följa den spännande hän-
delseutvecklingen. 
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