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Bland gamla släktpapper har jag denna text på ett par sidor om f. kaptenen Thore Härdelin, far till min 

morfars mor Anna Härdelin, den Anna som jag berättar om i boken ”En flicka som heter Anna”.  

Kanske är texten ett tal som någon hållit vid begravningen. Efter texten finns även en sida där man 

berättar om Kapten Thore Härdelins Jordafärd, pastorns betraktelse vid båren m.m. men den texten har 

jag inte tagit med här. Några kommentarer och förtydliganden inom parentes har någon annan än jag 

gjort flera år efter Härdelins död, troligen den som skrivit ut eller skrivit av texten. Jag har behållit 

stavningen så som texten är skriven. Här följer den:  

 

En hedersman af gamla stammen har i dessa dagar skattat åt förgängelsen, i det att förre 

kaptenen vid Helsinge regemente Thore Härdelin efter ett längre aftynande stilla afsomnat i 

Delsbo den 20 Dec. (1896), något mer än åttio år gammal.  

Som gosse ingaf han goda förhoppningar om att kunna med framgång beträda den lärda 

vägen. En af hans första lärare och handledare, L.Landgren, till sist biskop i Hernösand, hördes 

stundom yttra "det är sällan jag har träffat någon med så harmonisk begåfning för studier som 

Thore Härdelin." Med samma lätthet och lust tillägnade han sig alla ämnen, historia och 

geografi, som förblifvit hans älsklingsläsning hela lifvet, matematik, naturvetenskap och språk. 

Hvem kunde tro, att den läslystne Thore Härdelin skulle blifva knekt och träkarl? 

Emellertid valde H. af personlig lust och familjetraditioner den militära banan. Huruvida 

han der fann rätta fältet för att göra sin begåfning gällande, kunna endast män af facket och som 

varit hans kamrater afgöra. Att han med lif och lust hängav sig åt sina tjensteuppgifter, råder icke 

minsta tvifvel, även om en icke militär, när man såg den obetydliga mannen med den föga 

strama hållningen, kunde undra, huruvida han vore i stånd att imponera på en trupp och rycka 

den med sig. Men äfven här gjorde den i alla afseenden framstående själsbegåfningen sig 

gällande. En gång hade Forsa kompani visat oroande symptom af uppstudsighet. Manskapet var 

förargadt öfver de den tiden ofta nog förekommande arbetskommenderingarne, och det sades, 

att de skulle vägra marschera, när kommandot gåfves om uppbrott från hemorten. Dåvarande 

chefen för regementet säges då vändt sig till H., den tiden löjtnant, med frågan "hvad skall man 

taga sig till?” H:s svar berättas hafva varit: "det går ej an att skicka på de der karlarne en mamsell 
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men gif dem en verklig karl och mumlet tystnar." - "Nå väl, löjtnant, tror ni er kunna 1ösa 

uppgiften?" - "Ja", var H:s svar, "skulle jag också behöfva den ena hälften af kompaniet att gifva 

den andra prygel med, så skall der bli pligtlydnad och tugt såsom det höfves svenska krigsmän 

och såsom det alltid varit under vår armés ärofullaste dagar." - H. fick ordres att afhemta 

kompaniet. Huru stor del, som behöfde få prygel, känna vi ej. Men snart var all uppstudsighet 

borta och kompaniet hade sin gamla goda renommé åter. 

En annan gång klagade kompaniet, att munderingen vore för tung, så att en karl icke stode 

ut med att bära packningen under en så lång marsch som från hemorten och till Mohed. ”Hit 

med packningen", kommenderade H., "jag skall bära den åt någon, som ej orkar sjelf.” Och så 

bar han full packning och geväret från kompaniets samlingsplats och ända till Mohed, och först 

då kompaniet skulle rycka in på sjelfva lägerplatsen, fick karlen sin packning åter, "för att ingen 

skulle få veta, att bland Forsakarlarne funnes en sådan stackare, som ej orkade med sin 

packning." "Här har du den nu, det har gått bra för mig att komma vägen fram med den.”   

Fanns det tillfällen, då H. var mindre belåten med sin trupp, så var det andra, då han var 

stolt och det med besked öfver att vara placerad på bemälde kompani. Ett af dessa tillfällen 

torde förtjena att omnämnas. Under vestmakternas krig med Ryssland vid mitten af 1850-talet 

opererade en sommar en engelsk-fransk flotta i Östersjön. Några af eskaderns fartyg besökte 

också Hudiksvall, der man anordnade en festmåltid för officerarne på de ditkomna 

örlogsskeppen. Vid bemälde tillfälle inkommenderades några af de ståtligaste karlarne från  

Forsa kompani att fungera såsom hedersvakt för främlingarne. Dessa hade också å sin sida 

inkommenderat några marinsoldater att utgöra hedersvakt gent emot värdarne. Så stodo nu der 

ett led småväxta och smärta fransmän med askgrå hy och mörka ögon och gent emot dem några 

jättelika, trygga, blonda, blåögda Forsakarlar. Stillaståendet med "för fot gevär" syntes snart blifva 

alltför tråkigt för de lifliga fransmännen. Så föll det då en af dem in att söka rycka geväret från 

en af dessa flegmatiskt lugna resar. (Han hette Albert Sjödin och dog i Forsa 22.11.1911 över 

90 år gammal.) Fransmannen sprang fram och fattade svenskens gevär och gjorde ett ryck för att 

få det från honom till sig, men svensken höll det med för säker hand för att tilltaget skulle 

lyckas. Utan att röra en muskel eller ändra en min yttrade karlen blott: "1ät vara." Efter en stund 

förnyade fransmannen sitt försök. Icke heller nu lyckades han få löst geväret. En sky drog över 

Forsakarlens ansigte och han mumlade litet bestämdare: "lät vara mäg!" Ännu en gång gjorde 
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fransmannen sin attack; men nu hade Forsasoldatens tåamod tagit slut, han fattade sitt gevär i 

vänstra handen, tog ett par steg emot sin motståndare, grep tag fram i bröstet på denne och lyfte 

honom på rak arm i luften och skakade honom så att benen foro af och an som på en 

sprattlande groda och satte honom sedan litet hårdhänt tillbaka på sin plats samt sade: "lät vara 

mäg, säjer jag." Och så tog han tillbaka sin reglementerade ställning, såsom om ingenting 

passerat. Fransmännen utbrusto i lifliga bifallsrop öfver svenskens kraftprof, och äfven de 

främmande officerarna, för hvilka händelsens förlopp förklarades, voro synnerligen förtjusta att 

hafva lärt känna ättlingar till Carl XII bussar, om hvilka de läst i Voltaires historia öfver sagde 

nordiske hjälte.  

Denna händelse kom för konungens öron, och vid ett storläger på Ladugårdsgärdet någon 

tid derefter fick vår soldat inför högstdensamme visa prof på sin utomordentliga kroppsstyrka. 

Han säges dervid ha på rak arm lyftat de tjockaste majorer, som om de blott varit lätta 

tennsoldater.  

Vid den tid, då H. inträdde i militärståndet, var en officer vid indelt regemente föga 

upptagen af sin tjenst, icke heller förekommo då de omfattande studier, som nu kunna upptaga 

en intelligent militärs från tjensten ledige stunder. Å andra sidan ansågos alla andra civila 

göromål än skötsel af bostället för dem, som innehade ett sådant, och landtmäteri vara för en 

knekt opassande. H. bröt mot denna åskådning i så måtto, att han arbetade på brukskontor vid 

Strömbacka och Moviken. Om någon velat klandra honom härför, hade han lätt afväpnat 

denne genom att visa sig ega lika säker kännedom i militära reglementen och spörjsmål, som 

trots någon annan. Han var i detta stycke af samma uppfattning som den ädle romare, hvilken 

då han nedlagt sitt diktatorsembete, genast återgick till att odla rofvor på sin lilla landtgård. 

Hvad som kunde höja ett lands verkliga välstånd, bidrog äfven, mente H., att höja dess 

försvarskraft. Modet i bröstet och villigheten att dö för land och fosterland, om det gällde, 

underhöllos vida bättre under ett genom praktisk verksamhet gagnande lif än genom 

sysslolöshet. 

När under 1850- och 1860-talet de stora trävarubolagen uppstodo och lade under sig 

böndernas skogar, tyckte H., att en sådan sköfling uppkomme, att våra efterkommande, som 

genom den rika penningetillgången, hvilken skogsförsäljningarne medförde, förvärfvat sig dyra 

lefnadsvanor, skulle komna att sakna både nödigt virke för landtbrukets eget behof och 
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erforderliga inkomster för att slå sig fram, och så skulle Sveriges fria sjelfegande bondestånd gå 

under. Så sökte han då åvägabringa en trävaruaffär, Edefors, fotad i väsendtlig mån på andra 

grunder än de vanliga bolagens. Afverkningen skulle inskränkas till samma omfattning som 

ersattes af den årliga återväxten, så att rörelsen skulle evärderligen kunna fortsättas. 

Under förra delen, af 1870-talet drabbades H. af en hjernfeber, som nedbröt hans själs-

krafter, så att han ej längre kunde leda sin skapelse.  Då öfvergingo Edeforsskogarne till andra 

bolag. H:s bolagsmän fingo sitt utlagda kapital mer än 4-dubbelt igen, men H. sörjde så länge 

han lefde öfver att hans planer ej vidare kommo att realiseras. Under tiden för sin 

trävaruaffärsverksamhet ifrade H. mycket för en ändring i lagstiftningen till skogens skydd. Och 

för denna sin älsklingsidé sökte han intressera hög och låg. Han var outtröttlig uti att både 

skriftligen och muntligen bearbeta en hvar, hvilken han trodde kunde inverka på frågan. Dervid 

hände honom en gång följande missöde. Han hade sökt och vunnit företräde hos General-

direktör Roos, som då var chef för posten, och utvecklade för honom med värme sina åsigter. 

Men då denne hört på en god stund, afbröt han till sist Härdelin med de orden: ”åt Er sak kan 

jag nog ingenting göra, jag är den s.k. post-Roosen och Ni söker visst skogs-Roosen.” Så var ock 

fallet. H. hade i sin ifver ej sett efter, hvilken Generaldirektör Roos han kommit till.  

Härdelin hade en härdad kropp, om han också inte alltid bedref härdningen så alldeles 

mönstergillt. Hvad han kunde tåla under sin helsas dagar , gränsade nästan till det otroliga. En 

gång råkade han under en qrällsvandring öfver Norra Dellen från Norrbo prestgård till 

Moviken att öfverraskas af en häftig snöstorm, som betog honom utsigten på några famnar 

framför. Nattmörkret föll på. I stället för att uttömma sina krafter under oaflåtet kringirrande på 

den väldiga sjöns yta, svepte han sin officerskappa omkring sig, neddrog mössan öfver hufvudet 

och lade sig ner och lät sig öfversnöas. Och så låg han der i sin snöbädd tills stormen bedarrat 

och solen gått upp, då han utan vidare obehag fortsatte sin färd. 

H. älskade bad i öppen sjö. Dermed fortsatte han äfven, sedan sjön blifvit isbelagd. Då han 

en gång fått en ny dräng, som icke ännu kände sin husbondes vanor, och tagit denne med sig på 

Dellen för att hugga hål på isen samt H. på medförda hästtäcken börjat aflägga sina kläder för 

att taga sitt vanliga kalla bad, trädde drängen emellan och sade: ”nej, herr löjtnant, det blir 

ingenting utaf att Ni får gå och dränka Er medan jag är med.” Det kräfdes en lång 

underhandling,  innan H. den gången fick sitt vanliga vinterbad.  
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H. var egendomlig ej blott i fasoner utan också i sitt sätt att uttrycka sig; men han blev 

förstådd som få af dem han talade vid. Ett par exempel kan belysa det sagda. När hans dotter 

vid 7 års ålder frågade: ”hvad är det som utgör den egentliga skillnaden mellan stad och land?” 

lydde H:s svar: ”städer, det är sådana ställen der latmaskar och kaffesystrar bo. Det finns dock 

två ställen i Sverige, som göra undantag, och det är Eskilstuna och Norrköping. På förra stället 

gör man smidesartiklar, som äro bra, och på det sednare stället tillverkas tyger.” När man 

anmärkte till honom, att hans svar var icke så litet besynnerligt, genmälde han: ”man bör gifva 

de unga klara åsigter från början.” 

Då kriget mellan Frankrike och Preussen bröt löst 1870, vände sig ofta närboende 

allmogemän till Härdelin med frågan: ”huru kommer det att gå i det här kriget, tror kapten?” 

fingo de till svar: ”Fransmännen äro af gammalt mycket slängda att föra krig; men tyskarne äro 

bättre hemma i kristendom och ha bättre skolor, och de sakerna äro bra alltjemt de, så det blir 

nog tyskarne, som kommo att rå, ska ni får se.” Detta uttalande skedde innan ännu någon 

sammandrabbning egt rum.  

H. var varm fosterlandsvän och på samma gång arg rysshatare. Det kunde hända honom, 

att han då han vintertiden gick för sig sjelf upptagen af sina historiska funderingar, han 

plötsligen stannade och ritade med käppen ryska soldatfigurer i snön, hvilka han sedan 

grundligt piskade.  

Härdelin var en redbar och flärdfri man som få. Det rent af tycktes ligga utom möjligheten 

för honom att tala eller handla svekfullt, lågt eller egennyttigt. Midt under det i vissa fall 

egendomliga uppträdandet var H. en verkligt religiös man. Ingen som noga kände honom, skall 

kunna förvägra honom vitsordet: Han var en riddersman utan fruktan och tadel.  

 


