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Mac Robertsson och Lars Fernebring 

CARLAUGUSTCEDERBORG 

Historieromantiker och folkbildare 

Carl August Cederborg, vad säger det namnet er? Efer en stunds grävande i 
minnenas djup kanske en del av er kommer ihåg romanen "Göingehövdingen", 
en av Cederborgs största succeer. 

Det är en spännande berättelse på tusentalet sidor som levandegör ett stycke 
vital historia kring tiden för snapphanekrigen i nordöstra Skåne. Och här har 
vi nyckelorden i denna skånske författa~:s skil<liingar: att levandegöra histo
ria. 

Jolo lär en gång ha sagt "privat tror jag att alla som är docenter och profes
sorer i historia i själva verket börjat med att läsa Cederborgs romaner". Det 
är möjligen en överdrift av en skribent som ville entusiasmera, men vi vet att 
Cederborg faktiskt inspirerat flera historiker för sitt ämne. T ex docent Lars 
Arne Norborg vid Lunds Universitet. 

Skolstipendium 

Docent Norborg berättar att han som ung blev fascinerad av Cederborg och 
sträckläste alla hans romaner. Norborg blev till den grad tagen av Cederborgs 
historiska skildringar att han för ett skolstipendium köpte en cykel och tram
pade den långa vägen från Västergörland till Hönjarurns skans 1 Göinge för att 
med egna ögon se på lämningar sedan snapphanetiden. 

Vid Hönjarum hade snapphanar och friskyttar i regelrätt strid lyckats erövra 
en svensk befästning och Norborg beskriver känslan när han ser platsen för 
denna historiska händelse som mer intensiv än då han för första gången såg 
Forum Romanum. -Här står jag nu, berättar Lars Arne Norborg, där det har hänt 
stora och mäktiga saker och alla dessa människor vilkas öden jag hade följt 
hos Cederborg har kämpat, fallit och utfört sina hjältedåd här. 

Det är så Cederborg arbetar. Han tar historiska tidsbilder och fakta som ram 
eller fond till de diktade äventyr i vilka berättelsernas hvuudpersoner rör 
sig. 

Cederbo~g balanserar skickligt så nära det trovärdiga att man inte vet vad man 
ska tro. Ar detta påhittat eller ä r det verklighet? Det är en avvägning mellan 
dikt och fakta som är så subtil att läsaren hålls i ovisshet. Den något histo
riekunnige läsaren känner igen sig och den okunnige får en levande bild av 

· ~ historien med på köpet. Så här skriver Cederborg själv: "Den historiska roma
nen har till uppgift att ge liv t'it svunna tiders personer och händelser, pla
cera dem i deras rätta miljö och ge t'it det hela en stämning som i möjligaste 
mt'itto överenstämmer med den tid som skildras. För att t'istadkomma detta bör 
historien lämna skelettet, dikten fylfa i senor och kött och fantasin blt'isa 
liv i det döda benen ''. 

Annorlunda grepp 

Cederborgs böcker har under åren från sekelskiftet och fram till mitten av 
århundradet fängslat tusen och åter tusen läsare. De låg överst i bokhandlar
nas försäljningsstatistik och hörde till de mest lånade på biblioteken. Av de 
40-talet romaner som Cederborg skrev var de flesta av typen historsk/romanti-
ska och erbjuder, som vi ser det, el! alternativ till pedagogiken för att göra .. 
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vårt förflutna intressant för en generation som blir allt svårare att engage
ra. 

·Men hur klarar Carl August Cederborg det här? Ja, vi ska göra en kort presen
tation av denne skånske författares liv och diktargärning och samtidigt försö
ka ge en skildring av hur han skrev och varför det kan vara viktigt att i 
dessa "historielösa" tider ta ett annorlunda grepp på våra vanligtvis så blod
lösa historiska fakta. Vi ska också ta en titt på hur Cederborgs källmaterial 
ser ut och hur han själv såg på sitt författarskap. 

Många av uppgiferna vi lämnar här är hämtade från ett nyligen gjort fynd på 
Handskriftsavdelningen vid Lunds Universitetetsbibliotek. Vi upptäckte där 
anteckningar, fotografier, brev och manuskript som en gång till hört Cederborg 
och som fram till nu legat okatalogiserat på UB. Här avslöjas en hel del unika 
detaljer som för Cederborgkännare framstår som sensationella. Det mest spän
nande fyndet är en 254 sidor lång handskriven självbiografisk bok kallad Tän
kebok. Detta är Cederborgs andliga testamente som var avsett att för den 
trängre familjekretsen klara~öra tankar, samhällssyn, detaljer i författarska
pet, släktförhållanden och religiositet. 

Lantbrukare och tidningsman 

Carl August Cederborg föddes vid Vanås slott i Göinge 1849. Hans far var in
formator till barnen Wachtmeister på slottet och blev senare kyrkoherde och 
kontraktsprost i det närbelägna Kvimge. Modern hette Emma Augusta och var 
född med släktnamnet Löfvengren. 

Göingebygden var rik på traditioner och sträckte sig långt tillbaka i tiden 
och den unge Carl August fick ofta höra berättelser frän den dramatiska histo
ria som format människor och miljö i dessa trakter. Detta hade, som vi ska se 
lite senare, stort inflytande på den unge blivande författaren. Fadern Tufve 
Cederborg var en vänlig man men med ganska bestämda åsikter om sonens fram
tid. Prästbanan var det enda tänkbara och Carl August sattes i latinskola. 
Lärdomens kärna låg i de klassiska språken ansåg fadern och körde så hårt med 
Carl August i latin att denne tidigt kom att utveckla vad han själv kallar en 
"latinskräck". Detta var ett skäl till varför han gav upp tankarna på prästba
nan, till faderns stora förtrytelse. 

Religiösa tvivel 

Men det fanns också andra skäl, vilka fadern kanske skulle haft svårare att 
förstå. I Tänkebok skriver Cederborg att han redan i unga är började få reli
giösa tvivel. Den Gud som människorna tillbad ansåg han vara skapad av dem 
själva: Vi har skapat en despotisk Gud som istället för att sprida kärlek 
straffar mänskligheten till evig fördömesle''. Med den övertygelsen kunde 
Cederborg inte bli präst. Hur skulle han kunna predika Guds ord då, utan att 
hyckla? 

Efter en dispyt med fadern om den framtida inriktningen köper Cederborg istäl
let egendomen Hökaröd i närheten och blir bonde. Mellan 12 och 27 års ålder 
hade han skött faderns prästajordbruk och under en tid varit elev på en gård, 
så nödtorftiga kunskaper finns för den sysslan. 1877 ~ifter han sig med kon
suls-dottern Olofva Kronhamn från Landskrona som bhr bondmora på Hökaröd. 
Vid 33 års ålder, då Cederbor~ varit lantbrukare i 6 år, ändrar han plötsligt 
inriktning igen och satsar på udningsmannayrket. Han inser sin begränsning 
som bonde, särskilt nu under åren 1881-83 när k-0njunkturerna tvingar många 
bönder på knä, och börjar se sig om efter andra utkomstmöjligheter. 



12 

Journalisten 

Rec.'<m på 1870-talet har Cederborg fått in flera kåserier i Kristianstadbladet. 
Under signaturen "Skomakare Bäckström" kåserar Cederborg kring dåtidens 
politiska rävspel, lokalt och nationellt, och blir med detta uppmärksammad av 
baren Stael von Holstein som har grundat en ny daglig tidmng i Kristianstad, 
Södra Sverige. Här fortsätter nu Cederborg sina kåserier och blir en stadig 
och uppskattad medarbetare. Cederborg hade funnit en nödhamn i kåserandet, 
men Jet skulle !~te räcka med de~.ta. På en publicistkongress 1881 möter han 
redaktör Hans Osterling, Anders Osterlings far, yilken behöver medarbetare i 
tidningen Nya Dagligt Allehanda i Helsingborg. Osterlig vill gärna ha Ceder
borg som kompanjon och efter några år, när Hökaröd lyckas bli sålt, flyttar 
familjen till Helsinborg. I sexton år bedriver Cederborg jounalistik, redak
törskap och förlagsarbete i Helsinborg. Tillsammans med Osterling har Ceder
borg nämligen också e tt litet förlag som säkert hade sjunkit in i glömskans 
töcken om det inte gett ut Strindbergs drama Fadren när inget annat förlag 
vågade röra vid den. Brev till Cederborg från Strindberg vittnar om hur despe
rat Strindberg var för att få ut genna pjäs som senare kom att betraktas som 
en av Strindbergs främsta. Men Osterling & Co fick den utan att behöva betala 
ett öre. Fejden om Giftas och Strindbergshatet präglade människors attityder 
ännu 1887. 

Författaren 

Parallellt med journalistiken och de andra arbetsuppgifterna bedriver Ceder
borg nu författarskap i mindre skala. Hans kåserier i den egna tidningen Nya 
Dagligt Allehanda, Bläckhomsgrums, trycks och ges ut. Det är små satiriska 
betraktelser över tillvaron och utvecklingen där Cederborg träffsäkert ralje
rar med såväl framåt- och bakåtsträvare. Denna princip, att låta det han skri
ver gå i tidningen som följetong, från~år han inte när han kommer in på roman
skrivandet. Dottern Helga berättar 1 ett brev att mycket få manuskript finns 
kvar. Cederborg har egenheten att klippa ut sina följetongsromaner ur tidning
arna och sända dessa klipp till förlaget som manuskript. Sommaren 1898 skriver 
Cederborg "Göingehövdingen" som ska bli hans mest kända. Den kommer ut året 
därpå och är en av de få som skrives direkt för förlaget Västra Sverige. 

Nu tar författandet fart och under en rad år efter debuten 1899, vid 50 års 
å)der, strömmar ur hans penna odödliga verk som Snapphaneblod Mick.el Göing, 
Önnestads Präst, Den Siste Snapphanen, Peder Fredag, Nils Dacke, Sagan om 
Helghus, Suckarnas Tom, och många fler. 

Historiskt stoff 

Alla dessa romaner har en kärna av historiskt stoff och en fabulerad intrig. 
Men kan nu dessa böcker ha något värde som skildrare av historiska skeden? 
Tveklöst ja, säger vi som läst dem och försökt tränga in i hans berättartek
nik. 

Även om det låter kontroversiellt kan det faktiskt vara så att Cederborg, med 
sin fantasi och fabuleringsförmåga, kommer historien närmare än det faktama
terial han ~rundar sig på! Den fi nl~ndske historielektorn Jarl Stormbom skrev 
så här i Gömge Hembygdsföreings Arsbok 1966 efter att ha studerat Cederborgs 
bok "Den historiska romanen, di/den och det historiska skMespelet har stora · 
möjlf<Jheter. I säker gestaltning skänker den mycket mer än de to"a raporte-Å 
rande, mähända kortfattade, dokument som väl o~ast är utgllngspunkJeTL 
andra sidan bör man räkna med historisk ensidighet och subjek1ivietet. Fara 
rdder alt romanens handling blir tämligen historisk eller ohistorisk. Men om 
allt mcaerial beaktas och dikJaren pli basis av fakta skapar en bred levande 
skildri;zg, sd undrar man om han inte med fin intuition och inlevelse till och 
med n,lr den historiska sanningen närmare än de historiska beläggen''. 



Omsorgsfulla förstudier 

Stormbom kunde konstatera att Cederborgs roman De Röda Vlll8ama bygger på 
. omsorgsfulla förstudier: Tids- och romsmiljön frdn Aland är riktis. !Jpplys
·ningar om människor, klädedräkt, torp säljakt, orlsangivelser, broksförem/11 
och egendomliga spr/Jkuttryck är riktiga. Detta ger ju en inblick i hur seriöst 
Cederborg arbetade för att få fram de historiska fakta som han låter bilda 
fond i sina romantiserade historiska skildringar. 

Cederborg är dock mycket noga med att inte gälla som historiker. Sådan anser 
han sig inte vara. Han uttrycker sig på ett annat sätt, men i samma media som • 
historikern, och lyckas här tillföra dimensioner i den historiska skildringen 
som historiker ofta går bet på. Det gör han med fantasi, intuition och inle
velse. 

Man kan urskilja en grundprincip på Cederborgs författarskap nämligen den att 
huvudpersoner och huvudhandling är fritt fantiserade medan tidsbilder, enstaka 
händelser, bifigurer och bakgrundsgestalter är så nära verkli~heten man kan 
komma. Men då gäller naturligtvis att vara noga med den historiska källfor
skningen. 

Muntliga källor 

I Tänkebok, Cederborgs andliga testamente, avslöjar Cederborg bl a sina munt
liga källor. Dessa kan naturligt1is inte gälla som historiska då det till 
största delen handlar om sä~envärld och folklig berättartradition. Etnolo~er 
ser den folkliga berättartradittonen som en företeelse med ursprung i verkliga 
händelser. Om än förvandskad under långa tider så finns där en kärna av san
ning och därför har den ett värde. Detta insåg Cederborg och använde sig av 
traktens sägner för att skapa mystik och spänning i romanerna. 

Fadern Tufve Cederborg hade ett starkt intresse för sin bygds historia och 
dess muntliga traditioner. Han berättade vad han själv fått höra som ung och 
vad han kunnat hämta ur gamla urkunder. Som informator på Vanås slott hade 
Tufve tillgång till slottsarkivet och fann där intressanta anteckningar om 
snapphanarnas angrepp på slottet vilket Carl August bl a använde i Göingehöv
dingen. Tufves morbror, undantagsbonden Per Persson, även kallad ')ulagub
ben", kom alltid till det Cederborgska hemmet om jularna och kunde i brasans 
sken berätta de mest fantastiska historier och sägner som Carl August lade på 
minnet. Samma sak gäller den gamle lantmätaren och gästgivaren på "Kviinge 
Backe", Johan Petter Rosengren, som var en ypperlig berättare. Han hade i 
tjänsten vandrat vida kring i bygden och där både sett och hört många sällsam
ma ting som Cederborg vävde in i sina romaner. 

Den kanske mest intressanta muntliga källan som Cederborg använde var August 
Zacharias Collin, ett spännande människoöde i sig. Collin var från Glimåkra i 
Qrkened och bar på en väldig begåvning vilke aldrig riktigt kom till sin rätt. 
Odest nycker höll honom tillbaka. Han gjorde dock en lysande akademisk karriär 
och utvecklade ett djupt och för sin tid unikt tvärvetenskapligt kunnande som 
sånär hade gjort honom till professor i Lund. Istället fick Collin söka ret
rätt i Helsingborg som lektor i främmande språk vid Högre Elementarläroverket. 

Vid sidan av sina akademiska ämnesområden kemi, lingvistik och fornnordisk 
litteratur forskade Collin i hembygdens historia och därvid att uppteckna 
många lokala sägner. På äldre dagar när Colliln låg sjuklig kallade han Ceder
borg till sig och ville tala om vad han stött på i sin forskning. Han ville 
inte att detta bara skulle skatta åt förgängetsen när han gick bort. Dessa 
folksägner Collin samlat kom att få stor betydelse i Cederbor~s författarskap 
och både Göingehövdningen och romanen Micke/ Göing bygger 1 hög grad på 
Collins fynd. 
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Skrinliga källor 

Detta var ena sidan av Carl August Cederborgs källmaterial. Den andra är de 
trycka skrifter som han studerade för att få den autentiska inramningen och de 
rätta tidsbilderna till sina romaner. Här går Cederborg som vi sett seriöst 
till verket. 

I ett brev till en professor Rudin i Uppsal~ 1915 skriver Cederborg att han 
bl a använt källor som Svenska Adelns Attartavlor, Biografiskt Lex.ikon, Afze
li i Sagohävder, Gillbergs Skånes Beskrivning, Cronholms Skånes historia och 
Barfods Märkvärdigheter Rörande Skånska Adeln. Han studerande också Nils 
Skyttes Dagbok, Weibulls Skånska Herrgårdar och Åkerhielrns Småländska 
Fideikomiss. Bland danska källor har Cederborg bl a läst verk av Knud Fabrici
us. 

Vid besök på Kungliga hiblioteket i Stockholm har han flitigt noterat a llt som 
varit av värde för hans författande. Vidare har personliga studer på Nordiska 
Museet, Artillerimusset och Gripsholms slott gett honom det "kött på benen" 
som vi såg att han efterlyste hos den historiska romanen. 

Fabuleringsförmåga 

Med hjälp av sin förmåga att fabulera, att från minnet beskriva Föinges 
detaljrika miljöer (Cederborg återsåg aldrig hemby&den efter 1896), väva in 
folklig berättartraditon och aut('ntiska bilder ur historien har Carl August 
Cederborg lyckats levandegöra, Ja nästan återskapa, en oerhört viktig del av 
Skånes historia nämligen den svenska ockupationen av de danska provinserna på 
1600-talet. Detta gör han i snapphaneromanerna vilka hör till hans mest popu
lära verk. De etsade fast det avlägsna Göinge i svenska folkets medvetanden 
och spred kunskap samtidigt som de var underhållande. Cederborg kunde både 
roa och bilda! 

Men detta var inte av en slump. Cederborg kände ett stort ansvar inför sina 
läsare. "Det är min tro att nöjesläsningen utövar ett mycket stort inflytande 
ptl ungdomens karaklärsbildning. Vad man bör göra är alt erbjuda dem en nöjes
litteratur - jag undviker det missbrukade ordet skönlitteratur- som gagnar is-
tället för skadar, som roar ptl samma gtlng som den bildar, som vidgar synpun
tema utan att nedriva, som livar upp utan att förslappa. .. ". 

Ny pedagogik 

I KRONOS nr 2/ 1988 skriver Tordis Dahllöf om Historia och skönlitteratur och 
undrar hur man ska se på de historiska författarna. Dahllöf glömde nämna 
Cederborg vid sidan av författare som Starbäck, Topelius, Runeberg och Snilsky 
men säger att ''deras historia lever, inte minst genom sina personskildringar, 
ett evigare liv än den riktige historikerns skildringar''. Kom då också ihåg 
Stormborns inlägg som citerades tidigare i denna artikel. 

Den som, i vårt tycke, mest konsekvent och skickligt åstadkommer detta är 
Cederborg. Han jämställs numer med storheter som Walter Scott, Defoe, Dumas 
och Stevenson. 

Med vad säger allt detta oss, vi som på olika sätt arbetar för att sprida kun- . 
skap om vårt förflutna? Jo, att vi naturligtvis bör se mer på författare i 
Cederborgs tradition och deras sätt att arbeta för en bra historisk littera
tur. Med historiskt litteratur menar vi begeppet i vid mening vilket omfattar 
även litteratur av skönlitterärt slag som avviker från den fakta- och årtals
bemängda och gör historien mer gripbar. Kan litteratur av detta slag integre
ras i undervisningen? Ja det tror vi men det kräver en ändrad pedagogik och . 
alltså en förändring av attityder. 



Aldrig accepterad 

För att återgå till Cederborg så betraktades hans litteratur som "snabbt ihop-
. komna kioskbokskriverier" av kritiken. Detta plågade honom. Man tog varken 
"hans seriösa historiska sida eller den roande sidan på allvar. Cederborg hade 
blivit för populär, för folklig, för att få nåd. Men läsarnas antal och den 
uppskattning dessa gav stimulerade Cederborg till författande upp i hög ålder. 
Den sista boken, "En Karolins Hemkomst, gavs ut 1936 tre år efter hans död. 
Då hade han skrivit 39 romaner på nä~tan trettiofem år och många av dem är 
dessutom i flera delar. Förutom att ha glatt alla läsare och gett dem ovärder
liga kunskaper om svunna tider så har han sått ett frö som tagit lång tid på -
sig att gro! Ett frö som kanske kan bli upphovet till ett förändrat mönster i 
synen på undervisning i historia. 

Budskap går hem 

Vi som arbetar i kulturspridarskrået gör det i Cederborgs anda. Våra radio
program, tidningsartiklar och föreläsningar har inslag av dramatik som hit
tills har gett en fantastisk respons. Budskapet i en fem minuters radioschen 
erbjuder en kombination av fakta och känsloupplevelse som en läst text inte 
riktigt förmår och stimulerar till bättre inlärning. Det är våra erfarenheter. 
Och det är uppenbarligen en stil som går hem hos "mottagarna". 

Cederborg idag 

Det är svårt att få tag på en Cederborgroman idag men man kan låna det mesta 
på folkbiblioteken. Cederborg är alltså väl värd att läsa för den som är hung
rig på spännande gestaltning av det vi har runt husknuten: vå1 l eget förflutna 
i valda delar. Men han är framför allt värd att tas på allvar för dem som 
vågar bryta mot traditioner och söka nya, och många gånger bättre, vägar för 
att ge det uppväxande släktet en upplevelse av historia som engagerar och blir 
åtkomlig. En kombination av Cederborgs dramatiska framställning som illustra
tion i en undervisning där kanske eleverna själva kan delta som aktörer och 
fakta på det gamla sättet är bara en av framkomliga vägar för att ge nya 
dimensioner åt historieundervisningen ... Det skulle säkert ha glatt den gamle 
prästsonen från Kviinge, Gryts socken i Ostra Göinge, Skåne. 




