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Ungdonrsbok:

inleds: 'Det var nodar uPPe i

Norrtand. 'Noder' betyder att

man er sA gott som utan mat

pe de stallen, diir barnskaran

er stor och iordbiten, som

man ska leva av,liten. ... Under

ndder kommer inget korn och

inga aner till kvarnen ... mjolet

blir gres\r'art --. pannkakorna

blir som en l6s lervallinS. Det

ar inte mycken foda i s6dan

mal Barnen blir snart magra.

Deras under de goda Sren ro-

senroda kinder f:r en 8r;akti8
ferg och ogonen ager inte mer

den klara glansen. Nar barnen
ihopar foljer fordldrarna et, for
att nerat frostfria bygder bett-
la om fOda, s€r de ut som smE

gubbar och gummor. Detsker i

hjartat att se dem."

Forsta kapitlet heter SJU

SMA VARNLOSA. Det borjar
sA h5c "Under det fdrfarliga

nodSret i slutet av 1860-talet

kom en sSdan skara vandran-
de frAn Frostmolallet h68t
uppe i Norrland. Skaran be
stod av en liten flock pe sju

barn, som ensamma vand-

rade fram genom utarmade,

vinterodsliga bygder. hgen
far eller mor folide dem et. Sju

stycken utmerglade sme och

den, som liksom fdrde dem an,

var bara pA trettonde rret. Han

hefte Ante, eSentliSen Anders.

Barnen kom frSn Frostmofial
leL dar frosten ockse farit har-

dast fram Md gerdarna. Deras

far hade under nd56tiden
tagt sig till att supa. svag och

fumlig som han blivit av det

och av barkbrtrd och wdltf6da,

hade han $upat ned under en

jattetall, som han var med om

att fella i skogen. 5e bars han

hem ddd. Hustruns belqmmer
mengdubblades. Hon orkade

inte biira dem lengre, utan hon

rent av terdes bon av sorg,

mest s.r'iitt. For man kan fdrst:,
att de matbitar. som hon kun-

de fl ihop, unnade hon hellre

barnen 5n sig siafu. Nar hon nu

skulle till an d0, angslades hon

mest dver, att barnen, som
hon arbetat och lidt for, skulle

in d fattighusel eller, an varre,

b.iudas ut pa auhiort' till den,

som ville ta dem f6r minna
penningsumma, som kommu-
nen ville be$4.'

Ante lovar sin mor F ddds-

badden, att han ska ta sma-

stintoma p5 k6lken ochvandra
ner& hndet dar han hdrt att
det finns mat. Mor beh6\€r
inte engslas. Och det enda
husdjuret, geten Gullspira, ska

de ta med sig. LAttad dOr mo-

dern.
Det ar ju eSentligen en all-

deles fdrfiirlig hisloria. Men
redan de forsta recensionerna

av boken visade, att man inseg

att har kom en text som ingen

kunde glomma: 'Boken som

me$e gripa om hjafterofierna
p5 vira bam'skrevrill exempel

Marie-Louise Gagner i ldun.

Boken kom ut den 23 novem'

ber 1907. Den forsta upplagan

s:ldes u! redan fore julen. Da

ryckes en folkuPplaga om 40

000 exemplar som forsvann

lika fort- Det 6r fal(isk na$an

omojligt att rekna, hur mSnga

upplaSor som kommft Eenom
aren, men det torde vara 6ver

ryrtio. Den sena$e utgivning-

en st5r Svenska Barnboksin-

stitutet for. Dar boriade man

2013 ge uten klassike6eriefor

barn under mottot 'Lesvard

om och om igen'. Den forsta

boken i serien \rar Barnen ifren

Fro$moqelle! iiven den utgS-

van har redan trKkts om i en

andra upplaga.

NAr Laura Runsten var tjugo-
tre lr gammal, var det dags

att hon skulle gitta si8. Hon

mer eller mindre tvingades

att tacka .ia till den envise fri-
aren Conrad Fitinghoff. FitinS-

hoff var adelsman, vilket var
hog status pi den har tiden,
framgengsrik, stenrik bruks-
parron. Men Laura ville inte
gifta sig med honom. Han lar

ha friat sju gSnger och over-

holjt henne med dyrbara Pre-
senter. Hela Solleftea fdljde
med spanning hdndelsefor
loppet. varfdr tackade hon d6
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Hur var det mojli$ att hon,

som aldrig sjav behdvde svel-

ta som barn eller lemna sitt
trygga barndomshem, kom

aft skriva den kanske mest
bestaende skildringen av det
stora nod;ret? Hennes mest

kAnda bok, Barnen iken Frost'
moiellet, som kom ut lmio
5r efter den ohyggliga svalten

och noden 1867 er val den
berSftelse om ndderet, som
mest p5verkat wenska folkets
syn p5 de fattiga barnens bitt-
ra ode.

Boken har ett fdrord betitlat
NODAR OCH BARKBROD. Det

l*, l- 2ot|

Laura Fitinghoff (1 848-1908) f0ddes i pr6stgSrden i SollefteS' som nummer tre i

en skara pE fem sptrar, doftrar till den legendariske prosten Bernhard Runsten

och hans husrru ottilia, f6dd Lofuander. Hon vaxte upp i den tryg8aste tSnkbara

miljO, dir hon avsina kdrleksfulla fdrdldrar fick alltvad hon behovde: mat' klader'

god undervisning i b6de praktiska och teoretiska Smnen'
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se envist nej? Forklaringen er
enkel. Han var 67 er och hon
23. Aven om det var vanligt
att brudgummen var dldre iin
sin tillkommande, s5 var 44 er
aven vid denna tid en chocke-
rande eldersskillnad. Detinns
mSnga efterlamnade brev i

handskriftsarkivet pe Kungliga
Biblioteket i bede Lauras eget
och hennes yngsta syster Mal-
vina Brekenhielms arkiv. som
vittnar om hur de inblandade
sig pi saken. "Halsa Farbror
Conrad" skriver till exempel
tvlalvina i ett brev, niir forlov-
ningen slutligen trots alterett
faktum,'tlonom gratulerar jag
p: det varmaste, som fir dig
tillhustru."Men Laura kan hon
inte gratulera skriver hon helt
upprikrigt.

AktenskapetblevnaaurliBrv*is
dirrefter. Efter vigseln fltade
Laura till Conrad som di bod-
de d herrgarden Ve$-Ham-
mar i Tors:kers forsamling.
Der fddde hon dottern Rosa i

.rEi) 1872, ett knap er efter
brollopet ijuli 1871 . Men efter
ett par svera missfall. ansegs
klimatet inte hebosamt och
er 1874 kopte Conrad Ekens-

holms sloft i Dunke6 socken
i Sddermanland. Men slottet
och agorna var iuselt skick

och ar 1879 gick inte affarerna
ihop langre. Conrad gck i kon-
ku6. Familjen fl),ttade ner till
en liten g6rd i Rddeby socken
i Blekinge och dar blsr' de kvar
till 1885. De hade Conrad leds-

nat totat pe att driva iordbruk
och nu flyttade familjen upptill
Stockholm, dar Conrad tenk-
te sE sig pa fastighetsafferer.
Hanvar nu 81 3r och i stort sett
medellds. Hans fortroende
som a{fersman var fdrbrukat.

Nu meste Laura forsoka finna
utvagar att fe pengar. Kvinnor i

hennes samhellsklass fOrven-
tades inte arbeta, inte fdrsor-
ja si& inte ha negot yrke. Det
var s.ieh/klrrt deras miin som
tjenade penSama till famiUens
uppehaille. Laura var flnt bild-
ad, men hade inga examina,
inga beryg am visa upp. Men
hon kunde skriva. Hon gick

till bokfdrldggare Hdkerberg i

Nu fick Laura l5ra sig att akt
ningen fr6n medmdnniskorna
berodde p3 hur rik man var.
Faftiga fick ingen aktning alls.

Det var som om fattigdomen
var ett karaktSrsfel. som om
de fattiga hade sig sjafua att
slglla, som om de bar p: en
smutsig siukdom. Ver$ var
det forst;s nAr man, som i

Lauras fall. hade varir formo,
gen och plotsli$ hamnar pa

obestSnd. Nu vigade hon inte
E ngre tacka ja t ill in bju d ninga r
frAn gamla vanner, eftersom
hon inte kunde bjuda tillbaka.

Men hon fortsatte att skri-
va. Ungefer en bok om ere!
tyrkades hon hinna med, plus
en mengd sm8 noveller och
berattelser till olika tidningar.
Ar 1899 kom 6nnu en sj5lvbi-
ografisk bok ut: I Fjalluft. I den
Sterfinner vi flickorna fi5n
prastgerden, som nu vuxit upp
och blivit giftasvuxna. Hand-
lingen er lbdagd till en nodir.
Tjugoittonde kapitlet inleds
med orden: \r'intern ville ald-
rig ta slut det h6r Sret- Kdlden
holl sE oavbrutet nere itretto,
ryrtio Brader, och under sjatua

varmanaderna april och maj
formSdde ej dagsmejan tina
upp snon, som leg fast och
kompakt ut6t daBankningar,
vida slefter och upp5t bergs-
streckningarna. Varje dag kom
utsvuttna stackare, vandrande
fren rellmarkernas skogsfat-
tiga smagerdar och torp, fdr
att stanna 6ver i pro$gerden,
der grytan med den varma
nerande soppan - de enkla
bdddama av halmmadrasser,
f:ill och Engkudde, standigr
fanns i beredskap f6r dem.
Flickorna, som med krita strok
streck inp6 den brunm6lade

skafferiddrren f6r var och en

sA anl6nd, kunde m5nga dagar
fA rita dessa streck iantal av
dver ryrtio."

Har kan man q/dligt se vil-

ket intryck nodaret gorde
pA den unga Laura. Hon var
f6dd 14 mars 1848. Hon Mlde
alt63 tjuSo den her fdrfiirliga
vintern. Och pldtsligt forst8r
man hur det kom sig att den
privilegierade prestdottern,
den bo(skemda adelsdamen,
som ledigt rorde sig i de hogsta
samhalbkassema i rikel den
fore detta slottsfrun, att just
hon kunde skriva om Barnen
fren Frostmot6llet, se aft alla

svenskar insAg det fasansfulla
i barnens 6'de. Hon hade sett
dem S niira hSlliprostgerden,
ner de kom forbi p: sin farliga,

trdstlosa, mellosa vandring.
Och hon hade sjetu fett upple-
va den fdrfArliga vendningen
frln viilst;nd och trygghet rill
total fattigdom och fdmedring.

P5 s6 Ms iir ocks8 hennes
bok orn vandringsbarnen stan-
digt alftuell.

De ensamkommande flyk-

tingbarnen, de som forlorar
allt: sina foraErar, sift hem,
hela grunden fdr sin existens
och som Snde \,rkats ta sig hit
till Sverige och knackar pE v3r
dorr, for att om mojligr hitta en
framtid het de barnen ar v3r
tids Frostmobarn..
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Stoclholm med ett manus till
en bok som hon kallat En li-
ten viirld bland tellen. Det var
b€rAttels€r om hennes barn-
dom i solleftea, minnen, som
hon hade suttit och berdttat
for Rosa, som under en lSng

tid hade varit tvungen aft lig-
ga stilla i en strSckbadd efter
ett oGckt fall. som hotade atl
gora hela den vJxande flick-
kroppen sned. Bokfdrlaggare
Hokerberg tackade genast ja.

Ner boken kom ut, flck den
omgiende fina recensioner
och d;rmed borJade Lauras
forfaftarliv. Men pengarna
r;ckte naturiigo,is inre iili an
forsbrja familjen.

Conrad flytade upp tiil Ed-

seie i Angermanland. dar han
ville bySga en $or hJarn. som
med rJseskulle kunna fors6rja
farniljen, nar den $od fiirdig.
Men han var god nog att tillg-
ta Laura och Rosa att bo kvar i

Stockholm. En gift loinna kun-
de naturligwis inte bestemma
s.i5tv var hon skulle bo. Hon
varju inte myndig. Conrad var
Lauras fdrmyndare! For att
klara livtEnken skrev Laura
fdr brinnande li\€t men hade
ocksa inackorderingar och
matga$er som gav lite inkom-
ster. Men nu hade den forna
slottsfrun inget tjan$efolK nu
m:s1e hon sjaM gA och handla,
laga mat, diska, $ada, tvafta,
vilket altt var mycket tungsamt.
Bland annat miste hon ock-

s5 bdra ved och andra tunga
bordor uppfor alla trapporna
i hreshuset- Vdrst var na$an
det dar med trappstadningen.
En "firfftu hade piga, som skdt-
te det tunga a rbetet. Laura och
Rosa smdg sig ut i trapporna
pA natten fdr att inte bli sedda
ner de utfdrde den fdrnedran-
de tra ppstddningen.
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